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কলিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ের অধ্যাপক 

শ্রীন্থুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রণীত 

ডি 

শপ সাপ ০ সবক 

. বুক-কোম্ানি লিমিটেড 
"প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা 

*্-৩বি, কলেজ স্কোয়ার ঈস্ট, কলিকাতা 

* আশ্টি সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 



প্রকাঁশক 
প্রীগিরীজ্দনাথ অিজ্র 

৪-৩ বি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 

| মূল্য চারি টাকা মাত্র। ] 

ুদ্রাপক 
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক 

বাণী প্রেস 
১ হেমেন্্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা 



॥ ও নমঃ শিবাঁয় নম উমাঁয়ৈ ॥ 

॥ ও নমো বিষবে নমঃ শিয়ৈ ॥ 

ভাঁরতেব জীবনের ও ভারতের দেব-কল্পনার অস্কনিহিত 

সত্য শিব ও স্ুন্দরের অভিনব শিল্পময় প্রকাশ 

রূপে রেখায় বর্ণে যিনি করিয়াছেন, 

নিজ গুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের প্রদশিত পথে 

স্বীয় এবং শিষ্গণের রুতির দ্বাবা' 

ভারতের লুষ্টপ্রায শিল্পধারার পুনরুজ্জীবন করিয়া 

বিশ্বমানব-সভায় ভাবতের সংস্কৃতির আসন 

যিনি পুনরায় হ্ৃপ্রতিষ্ঠিত করিযাছেন, 

সাহিত্যে 'বাক্-পতি" কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ 

শিল্পে যাহার স্থান, 

মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম প্রধান শিল্পনেত| 

সেই বিশ্বদ্ধর ও যুগদ্ধর সিদ্ধ শিল্পী 

বূপ-পতি' শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থ 
মহাশয়ের করকমলে 

এই গ্রন্থ 
স্বীয় শ্রদ্ধা গ্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ 

গ্রন্থকার কর্তৃক সাদরে সমপিত হইল। 
প্রাহ্গনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় । 

ধর্মী) বালিগঞ, কলিকাতা, ভাদ্র সংক্রান্তি পৃণিম। ১৩৪৭ ॥ 





প্রকাশকের নিবেদন 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঞালযের পরিচিত অধ্যাপক শ্রীপক্ত শুনীতিকমাব চটোপাধ্যাঘ ১৯১৭ সালে কবিবব শ্রীযুক্ত 

রবীন্দ্রনাথের সহিত মলয-উপদীপ, স্রনাধা, মবদ্ধীপ, বলিদ্বীপ ৭ আ[মদেশ ( খাই-উমি ) ভ্রমণ করিন| সিঘ।ছিলেন। 
স্থনীতিবাবুব রচিত এই ভ্রগণেব বিববণ “প্রবাসী' পপ্রিকা ১৩৩৪ নঙ্গান্দেব ভাদ্র হউতে আবস্ত কবিঘ| ধাণাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হদ (ভাদ্র ১৩৩৪-চর্র ১৩৩৫ , পৌষ ১৩৩৬-_আ।খ্সিন ১৩৩৭ ; বৈশাখ ১৩৩৮-_আইশ্বিন ১৩৩৮)। 

দগ্সিণ-পূব এশিযাঘ অবস্থিত বৃহত্তর ভাবতেব বর্ণনামঘ এই ভ্রমণ-কথা, একাপাবে ভাবতে প্র।চান গৌববেব অবদান 
এবং লেখকেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত|, উভবেব সবস ৪ পাণ্ডিতাপর্ণ সম্মিলনে, বিশেষে চিন্তাকর্ষক হইযাছিপ, 'এবং 
সর্ববাধিসম্মতি-কুমে এই ভ্রমণকাহিনী আধুনিক সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বিষঘক নিবন্ধ কপ গৃহীত হষইঈমাছে। 

'প্রবাসী'র পু্টায প্রকাশের সমবে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ত করিঘা বহু সাহিত্যিক ৭ সাহিত্য-রসিক 
স্রনীতিবাবুব দ্বীপমঘ ভাবতে ভ্দসী প্রশংসা করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি সুনীতি-বাণুব “দ্বীপময় ভারত*- 

এব জমাঁলা রূপে গ্রন্থশীর্মে উদ্ধত হইল । পুস্তকাকীবে এই শ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিবাব জন্য নান। স্থান হইতে বত 
অন্ঘবোধ আসাঘ, আমাদের বিশেষ আগ্রহ ও নিবন্ধে এতদিনে শীযুক্ত স্থণীতি-বাবু সে প্রকাশ কবিলেন। এই নৃতশ 
প্রকীশনে কতক গুলি শব্দের পরিবততনি এবং ছুই-চারিটী ছোট-খাটি ভূপ-ক্রটী সংশোধন ভিন্ন আব কোনও পরিবতনি করা? 

হয নাই | “প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশের সমযে বনু চিন্ন দ্বার এই ন্বমণ-কথা অলঙ্কত হইমাছিল; 'প্রবাসী'র মনিকার 
ও সম্পাদক প্রীঘুক্ত রামানন্দ চট্টোপাপ্যাথ এবং তৎপুত্র শ্রীঘুক্ত কেদাবনাথ চট্যোপাধ্যাব মনতাশযন্ধপে “সীজন্ে সেই- 
সকল চিত্রের অনেকগুলি এই সংস্করণে পুণমুদ্রিত কবিতে পাব গেল। তজ্জন্য অ।ধব গ্রস্থণাবের ও আমাদের 

উভয়ের পক্ষ হইতে আন্তবিক কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন করিতেছি । এক্ষণে আশ! কাব 'খাপময় ভারত” প্রথম 

প্রকাশের সময়ে যেরূপ, সাধারণ্যে এখনও সেইরূপ সমাদর লাভ করিবে, এবং বাঙ্গাল। ভামায বচিত অন্যতম প্রধান 

্রমণ-কাহিনী বপে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ কবিবে। ইতি ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৭ 

শ্রীগিরীজ্দনাথ মিত্র 
বৃক-কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা । 





শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের অভিমত 

[১] শ্রীস্নীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইতে__ 

[ ২] “যাত্রী” ১৩৩৬, হইতে-_জাভাযাত্রীর পত্র” পৃঃ ১৯১-১৯২-- 

মানষ তো কোনে! একটা জায়গায় খাড়! হ'য়ে দাঁড়িযে নেই । এই জন্যেই চলচ্চিত্র ছাড়। তার যথার্থ চিত্র 

হ'তেই পারে না। প্রবহমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চলমান আপনার পরিচয় মাধ দিতে থাকে । যার। আপন লোক, 

নিয়ত তা'রা সেই পরিচয়টা পেতে ইচ্ছে করে। বিদেশে নৃতন নৃতন ধাবমান অবস্থ। ও ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার 

উপরে প্রকাশিত আত্মীয়-লোকের ধারাবাহিক পরিচয়ের ইচ্ছ। স্বাভাবিক । চিঠি সেই ইচ্ছ। পূরণ করুবার জন্যই । 

কিন্ত সকল গ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে । চিঠি-রচনাও তাই । আমাদের দলের মধ্যে 

আছেন সুনীতি । আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরে। কর। ও টুকরে। 

জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিঘ়েচেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিলে! | কিন্তু এবার দেখলুম, 

বিশ্ব ব'ল্তে যে ছবির শ্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহ্ৃত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ 

না ক'রে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরুতে পারেন, আর কাগজে-কলনে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ 

তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে-বিশ্ব ব্যাপারের প্রতি তার মনের সজীব আগ্রহ। 



॥০ 

তার নিজের কাছে তুচ্ছ ব'লে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে 

তাকে উপেক্ষা করা ঘাঘ ন|। সাধারণত; এ কথ। বল| চলে যে, শব্দ-তবের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, 

শব্-চিত্র তাদের এলেকার সম্পূন বাঈবে, কেনন। চিত্রট। একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু স্থনীতির মনে স্থগভীর 

তর ভাসগান চিত্রকে ডুবিঘে মারেনি-এই বড়ো অপূর্ব । স্ুনীতির নীরন্ধ চিঠিগুলি তোমর! যথাসমঘে পণ্ড়তে 

পাবে_দেখবে, এগুলে। একেবারে বাদশাই চিঠি । এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিঙ্গ ম্; বর্ণনা-সাম্াজ্য সর্গগ্রাহী, ছোটো 

বড়ে। কিছুই তাণৰ থেকে বাদ পড়েনি ॥ স্ুনীতিকে উপাধি দেওয়। উচিত, লিপি-বাচম্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম, 

কিংব| লিপি-চঞ্রবতা । 

[৩) “যাত্রী”জাভাযাত্রীর পত্র", পৃঃ ২১৪- 

সমস্ত বিববণ বোধ হয় সুনীতি কোনে। এক সময়ে লিখবেন । কেনন। স্তনীতির যেন দর্শন-শক্তি তেমনি 

ধাবণ।-শক্তি। যতে। বড়ে। তার আগৃহ, ততে| বডোই তার সংগ্রহ। যা-কিছু তার চোখে পড়ে, সমপ্তছি তার মনে 

জমা হয়। কণামাত্র নষ্ট হয় না । নষ্ট যে হয ন।সে ঢু দিক্ থেকেহ- রক্ষণে এবং দানে । তনষ্টং ঘন্ন দীঘতে | 

বুঝতে পারুচি, তার ভাতে আমাদের শরণের ইতিবৃন্ত লেশমাত্র ব্যথ হবে ন।, লুপ্ধ হবে না। 

[৪ ] ০ হইতে শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইইতে__ 

আমি বলাছিসেন 2৫ 459৮" সাধনে (১১ 
7টোধ 0 পঃপা এ ড্র হিজাম গানািছ তা সঠুর 44২ চন] 

এগানি ঠাতেক ধারে এঠাগধে অব শী -&7াই গ্রে এনে গর 

২9414180 গে গর 



সুচীপত্র 
( পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি পরিচ্ছেদেব সংখা! ভুল করিষা মুদ্রিত হইয়াছে, হুচীপত্র অনুসাবে সংশোধন কবিয়| লইতে হইবে |) 

যবছীপের পথে 

১। বেলে মাদ্রাজ 

১--১৩৫ 

১ 

২। জাভাজে__মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ১২ 

৩। মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর ৩২ 

৪। মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুবের চীন। পাড়। 

৭ চীন। মন্দির ৫২ 

? | মালয দেশ-__সির্গাপুরের চীনাদের 

মাধ্ে ৬০ 

৬। মালয় দেশ--সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ 

বিহার ৭২ 

৭। সিঙ্গাপুরে শেষ ছু দিন__চীন। 
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১৬110101১56 বে 1, 51515, 

এনিনাব ১৬হ শৃণ।হ | 

উপবে পরিকাব আকাশ-ফিকে নীপ, পাবেপাবে দিবচকবালের উপবেই সাদা সাদ] মেঘ, সকালের বাপ- 

স্থযেব মিষ্টি বোদ্,ব সমপ্ত উদ্ভাসিত কাবে দিথেছে , নীচে সন্দ্রেব কাণ।পাশি এখন আপ খন নাল নঘ সকলের 
গ্যেব কোমল স্পর্শে তাব গাঢ় বঙটা ৭ একট হাল্ক। হাঘে ৯মৎকাঁর দেখাচ্ছে যেন একেবারে কমপা মাগবের 
সমুদ্র । কাচে-কাছে, দূরে, সব ছীযগায টগবাগে ফেনায ছোটো-ভোটে। টেউ ডেছে পাচ এব-ই অপো ছল 

কেটে-কেটে আমাদেব জাহাজ চ'লেছে। এই জল কেটে ঘাঞ্ষাঘ একটা এক-টান। আক্যাজ ববাবব আমাদের 

জাহাজেব জীবনের 1)101027071)0 ব। চিত্রভিন্তিব মতন হ"ষে রঘেছে-জলো।স্ছ।সেব শন্ধঃ মাঝেমাঝে যেন একট। 

সজোর ফোসফোসানি- সমস্ত আওযাজট| মিশে মনে যে ভাব আনে, সেট হচ্ছে, কবিব কথাঘ, "অসীম বোদন 

জগৎ প্রাবিঘ। ছুলিছে যেন” 

আকাশ সাগরের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্সিপ্ধভাঁবে চেষে আছে । আমাদের বালী কবি ববিদন্তেব একটা ছোটো 

ইৎবেজী কবিতাব একটা হব এখন মনে আম্ছে১70৬, (01) ১৯(1)011106311011107 গোৌঃপিত। বপন দেবর উপব 

শ্মিতহান্তে নেত্রপাত ক'র্ছেন। কালকের দ্রিনট। বিকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন ছিল । সাব বিকাণ আব সঙ্ধা। আমব। 

উপরের ডেকে রেলিঙের ধারে বসে-ব'সে বৃষ্টির কুহেলী দেখে আর জলেব উপর রষ্টি-বিন্দুপাঁতেব এন্ধ শুনে কাটিঘেছি। 

সন্ধ্যার সমযও মেঘ কাটেনি, যদিও সূর্য অস্ত যাবা কালে এক চমতকাৰ ফিবোজা বব খেল! আকাশে আর 

সমুদ্রের উপরে দেখেছিলুম , সন্ধ্যার 1)1১0]0 ব। আলো-আধারিতে কে যেন ভালক। নীলের তপি দিঘে আকাশ 

আর সাগরের উপরে এক পোছ রও বুলিযে ভিজিয়ে দিয়েছে । আঙজকেব দিনটা এ বকম জলের ঝাপট।ঘ কাটবে 

বলে মনে হ'যেছিল, কিন্ত ভোরে উঠে প্রসগ্ন আকাশ দেখে মনট। খুশা ভায়ে গেল। 

জাহাজে আমর! চ'ড়েছি পরশ, বেম্পতিবার, ১৪ই তারিখে । বেপ। সাডে পাটা আমাদেব জাহাজ ছে 

ছিল - বারবেল। কাটিয়ে, আশ! করি। মাদ্রাজ শহরে সকাল আটটাঘ আমাদের প্রবেশ, সেখান থেকে পাঁচটা 

আমাদের প্রয়াণ । ক'লকাতা! থেকে তার দুদিন আগে, মঙ্গলব।র ১২ই তারিখে আনব! ঘাত্র। করি। এই মঙ্গল, 

বুধ, বৃহম্পতি, তিন দিন ধ'রে একটান৷ রেলযাত্র। ক'রে, আব মাদ্রাজে ঘোবাখুরি ক'রে, জাহাজে যখন চড'লম তখন 

শরীর মন দুইই অবসন্ন। জাহীন্গ ছাড়তে সকলে একটু আরামের নিঃখাস ফেললুম__অস্ততঃ চার পাচ দিন শুষে বাসে 

হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পার! যাবে, এই মনে কারে । বিদেশে যাচ্ছি, তিন মাস ধারে আমাদের ডারতকমি বা 

বঙ্গভূমির মনঃকোকনদ যে আমাদের-ক'জন-বিহীন হ'য়ে থাকতে পাবে সে-কথ। আদ মূনে হযনি । ১৯১৯ পাপে 

যখন ছাত্র হ'য়ে দীর্ঘ মেয়াদ নিয় ইউরোপ যাত্র। করি, তখন বোন্বাইধের আপোল্লো-বন্দরের ঘাট ছাডবার সময় 

ন্ট 

ডা 



২ | যবদ্বীপের পথে 

মনট। একটু ভার-ভার হয়েছিল, চোখের কোল ও বোধ হয একটু ভিজে গিষেছিল | এবার কিন্তু সেরকম কিছু হ'তে 

পাবেনি। কারণ, যে বিদেশে আমর! এখন চ'লেছি তার বৈদেশিকত্ব আমাঁদের কাছে ততটা নেই--এ বিদেশ 

আমাদেরই দেশের একটুকু অংশ এই রকম একট| ধাবণ| ( যেটা 1)1360110৮] 8০)৯০ ব। এতিহাসিক অন্ভূতির ফল) 

আমর| নিযে চ'লেছি। কাদে-কীজেই দূৰ বিদেশ-প্রবাসের একট! চাপ! আতঙ্ক মনের মধ্যে নেই। 
ক'ল্কাতি। থেকে মাদীজ- চল্লিশ ঘণ্টার এই রেল-যাত্রা আমরা তিনজনে মোটের উপর বেশ আনন্দেই 

ক'রেছি। কবি আমাদেন পাশের গাডীতে, একখান। কামবায় তিনি এক! ছিলেন । খঞ্গপুরে আমাদের কামবার 

ঢুক্ল দুজন ফিরিপ্গি রেলে লোক, তাদের মাল-পত্র নিয়ে। এর| যাবে মাদ্রাজ অবধি । এদের ঢুকতে দিতে হ'ল । 
ওদিকে কবির গাডীতে একদল কলেজেব আর ইন্ষুলের ছেলে ঢুকে পণ্ড়ল। এর! মেদিনীপুব থেকে আস্ছে। কবি 
আমস্ছেন মনে কবে কালকে এসেছিল, আজ এব দেখা পেয়েছে। ১$110001501)]1 10001001015 বা বড়ো লোকের 

হন্তাক্ষব সংগ্রহেব বাতিক দেখ লুম ভীষণ সংক্রামক হ'যে পড়েছে। ছেলেরা চাষ কবিব হস্তাঙ্গর,- তার সামনে ছোটো 

বডো বাধানে। খাতা, চারপধসানে, এক্সারসাইজ-বৃক, ঘরে সেলাই-কর! খাতা, চার পাচ খান! থলে ধর! হ'ষে ঝাষেছে 

দেখলুম | একটা সাহিত্য-বসিক ছেলে চা, কবি তখনি ছৃ'্ত্র রচন| ক'রে তার খাতা লিখে দেন। ছেলেদের বিমুখ 

ক'বৃতে তিনি চান না, অথচ দেশ-কাল আব এরীব্মন ঠিক কবিত।-রচনাব উ্পঘুক্ত নয়। তিনি একটু কাতর দুষ্টিতে 

আমাদের দিকে তাকালেন। মনে প'ডল, কে একজন নবীন নাট্যকারধশঃ-প্রা্থী, তাব নাটকের গানগুলিতে পরব 

দেবার জন্য কবিব কাঁছে এসেছিল । বেশী নঘ, গোট| বাইশেক গান; প্রত্যেকটাতে সুর দিতে, এমন আর কি, 

বড়ে। জোর আধ-ণ্ট| ক'বে সমধ লাগ্বে__ এটা কি তাব স্েহাম্পদ অন্গগ।মীকে বাধিত কর্বার জগ্ত তিনি কা'র্তে 

পারেন না? সুখের বিষয, ছেলে কষটী উক্ত উদীষযান নাট্যক(রের মতন নাছোড়বান্দ। ছিল ন।; তাদের বাইরে 

ডেকে নিঘে এসে মিষ্টি কথায় বাল্তে, তাব| সপ্থপ্ট মনে কবিকে প্রণাম ক'রে চলে গেল। খডগপুব থেকে গাডী 

ছেড়ে দিলে, সন্ধ্য। হ'সে গিয়েছে, রারিট। কবি নিবিদ্বে কাটালেন । 

আমাদেন গাঁডীতে যে ছুটা কিরিপ্সি উঠল তাঁর! ছুয়ে মিলে ছু-জন মানুষ বটে, কিন্ত একজন হচ্ছে দেড, আর 

একজন আধ। রেপের ড্রাইভাব কিংবা গাড হ'বে। গরীব, ভালো-মানুষ । বাঙ্গালোরের দিকে বাড়ী। মোট। 

লোকটা খুব লঙ্গা-চওড়!দোহাঁবা গড়ন, আর খোঁচা-খোঁচা গোঁফ; আর তার সহযাত্রী রোগা লোকটী আকারে 

খর্ণকাঘ, বিরল-গৌফদাড়ী। তাঁর! একসঙ্গে যাচ্ছে, হয় আত্মীয় নয় সহবক্্মী। এই জুড়িটাকে দেখে মনে হ'ল, 6 

|()1)0 10110 ১7607৮01161 বাড়াটা ( চেহারায় ভারিক্কে ব'লে বোধ হয়) ছোটোটার [055 ব| কত] হ'য়ে, ওইটীকে 

দিয়ে নিজের বিছান। পাতানো প্রভৃতি কাজ করিষে নিতে লাগ্ল। আমাদের খাবার থেকে কিছু-কিছু ভাগ দিতে 
ধন্যবাদের সঙ্গে শিষে ছুজনে তার সদ্যবহার করলে । পথে, বিশেষ ক'রে অন্ধ দেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, প্রায় প্রতি বড়ো 

সেশনে কবিকে দেখতে-আসা লোকের ভীড় দেখে, তার সম্বন্ধে এদের সম্্রপপূর্ণ কৌতুহল হ'ল ।__তার নামটার সঙ্গে 

এদের আবছ।-আবছ। পরিচয় ছিল। বড়োটা ব'ল্লে, “আমার এক ॥1)010 ( খুড়ো! কি মাম! যা হোক একটা কিছু ) 

ছিলেন, তিনি বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যে । তিনি থাকলে কবির কদর বুঝতেন, তার নাম ছিল 
মিস্টার শেপার ।-_-আপনাঝ। কি তাকে চেনেন ?--আমর! মুক্খুস্থকৃখু মানুষ, আমর! যে কিছুই জানি না।” 

মাদ্রাজের কাছে একট! স্টেখনে বৃহস্পতিবার ভোরে যখন গাড়ী থাম্ল, দেখি, প্লাট্ফর্মে হিন্দু রিফ্রেশ মেপ্ট-রুমের 
সামনে এক টেবিলের উপবে গরম-গরম ডালের বড়া, চালের গুড়োর পিঠে আর একটা তরকারীর পসার দিয়ে, মন্ত 

এক হাড়ীতে চিনি দেওয়া গরম কফি আর তার পাশে বাড়া এক আলুমিনিয়মের খোলা পাত্রে ছুধ রেখে, ঝুটী-বাধা 

তামিল ব্রাঙ্গগণ হোঁটেলওয়ালা স্টল খাড়া! ক'রে ব'সেছে। যত তামিল তেলুগু যাত্রী আলুমিনিয়ম আর পিতলের 
ঘটা বাটা নিয়ে কফি আর বড়া পিঠে কিন্তে ভীড় ক'রেছে। ফিরিঙ্গি ছুটী আমাদের ব'ল্লে--“এরা চমৎকার 
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কৰি ক করে, আব এদেব ডালের বডাও চমংকাব। কিন্তু আমবা সাহেব বালে কাছে গেলে খামাদেণ পাছে কছি 

দেবে না, হয় তো খাবার ৭ বেচবে না_আ'পনাব। দঘ! কবে আমাদের কিছু খাবার আব কফি এনে দিবেন ৮ 

বুধবার দিন ১৩ই তারিখে সকালটা বেশ খাণ্ত। ছিণ। বিছ্বু দুপুরে এখন অমহা গবম ভাল | অন্ধ দেশে 

কবির অন্টরাগী আর ভক্তের সংখা| দেখলুম আনেক | দেখে মন যে খশী ভাল ন। এ কথা বাল্তে পাবি না, যদি 

এইসব কবি-দর্শনকামী লোকেদেব ভীড অনেক সমযে ভাব পঙ্ষে মোটেই আবামদামক হচ্ছিল 1170150011৭ 
11 '071100৯ন--এটা তাকে মেনে নিতেই হঘ, উপাধ নেই। প্রাম প্রতোক সেশনে শোকে তাকে আথতে পেখে 

উদ্দেশে প্রণাম কার্ছে । আব যেখানে-যেখানে গাডী বেশগণ থেমেছে, সেখানে হাব কামবার দবজা! খলে দিতে 

ভ'ঘেছে,লোকে ঢুকে তাকে প্রণাম ক'বেছে, প্রশংসাবাণী শ্নিযেছে, তাপ লেখা পাড়ে তাদের এনে আনন আব 

উৎসাঁভ লাভেব জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিষেছে । আগা আব ৬ক্কিব আতিশথো হাব গাজিণ সাখনে আগত 

লোকেদেব মধো ঠেলাগেলি হযেছে ) জাষগার-জাদগাধ আশশ্ক। ছি 'ন, লোকে €উমুড কাবে হাব গাডাতে ॥৪কে 

ন| পড়ে। তাই শ্ববেন-বাণু আব আামি পাল! কবে-কাবে হাব গাচাতে গিয়ে পবজ। আটকে দাঢাছে লাগ্লম। 

তেল্গুদের মধ দুচাব জন পবিচিত লোক ৭ এলেন । এক স্টেশনে কাকনা এা-কাপেজেপ হতবেজীল এপাপক একটী 

ভদ্রলোক এলেন , কলকাতা ইনি কিছুকাল ছিলেন,ক'লকাতাধ থাকবাপ সমষে বালা শিথেছিলেন। একটা 

তেলুষ্ত-মহিলা এসে বাঙলাঘ কবিব সঙ্গে কথা কইলেন। এইবকম সব শোক এলেন | আনা এপপিচিভ পে|বেদের 

মধ্যে সকলেই বেশ বিনঘী, শ্রদ্ধাপূর্ণ । একটী স্টেশনে এক ভদ্লোক গাডীব ভিতবে পাপরপষ। ভাবে ঢকপেন-খাব 

একছন পিছু-পিছু এসে তাব পরিচয় দিলেন পে, ইনি স্থানীয় এক ডেপুটিম্যাদিসোেটি। করিব খবর যে ঠিকনতন 

উনি রাখেন ত। মনে হ'ল না, কিন্তু উঠেই পরিচিতেব মতন নি ক'বলেন, “ ্ ন| কাকণডাব কংগ্রেসে 

এসেছিলেন ৮”  প্রাটিফর্মের ইতরজনের প্রতি সগর দৃষ্টি নিক্ষেপ কাকে, ম্যাজিমৌট গাব গাডা খেকে নেমে গেলেন । 

আব একটা স্টেশনে একজন বুদ্ধ তেলুপ্ড ভদ্লোক গাড়ীতে টঠ. হাত দোড কারে ট্রি সামনে দডিধে তেলুগু 

ভাষায় কি ব'ল্তে লাগ্লেন। শুন্লুম ইনি একজন স্থানীয উকিল, নামটা বাযাম। পন্ছল ন। কি, ডেল ভাযাৰকু 

একঙ্গন কবি, ইনি ভাবতের কবিগুরুকে নিছে ভাষাঘ শর! জাপন কাবতে এসেছেন | আব ঘণ্টা, 'এক খাট, দে 

দণ্টা অন্তর সব জায়গায় এইরকম লোকেদেব সঙ্গে শিষ্টাচাব ক'বতে-ক'রতে পাপবা, আব তাৰ উপন একেবাবে ভাদ্দবে' 

গ্রমট- এটা যে কি অস্বস্তিকর তা আমরা হাডে-হাঁডে টের পেলুম | বাছমহেন্দীতে দণে! আন্াদ কলেছেব থান এসে 

হাঁজির। এর! সকলেই কাঁগজ্জে কবির যাত্রার তারিখ সম্বন্ধে হুল খবব পাড়ে, আগের দিনেপ সেশনে এসেছিল । 

অনেক লোঁকের ভীডের মধ্যে একটী সাধামিধে পরণেব লোক জানাল! দিঘে কবিকে একাগ লেবু, একটি কাগেব উপৰ 

রঙ-করা একাধারে ফুলদানী আর ধুপদানী-তাতে কিছু ফুল, আব কিছু দক্ষিণা ধপ জালিয়ে দেপথ| আছে, -আব 

একটা রডীন কাঠের নলে ক'রে ধৃপ দিযে, নীরব ভীষায কধিব প্রতি গীতি ছাণিঘে নমন্নাব কবে ভীডের অপ্যে মিশে 
চ'লে গেল। কবিৰব এই অজ্ঞাত ভক্তের এইবকম নিরান্ অনাডস্থব বাল-উদ্ভসবিহীন আন্ধ।নিবেদনটা আমাদের 

বড ভাল লাগ্ল। রাজমহেন্দ্রী গোরদাীবরীব উপর। গোদাবরী ভ'চ্ছে দঙ্গিণেব গ্দা_ঘাহাম্মো গঙ্গা চেঘেও 

বেশী তো কম নয়; এখানে মান করলে বিশেষ পুণা-সঞ্চঘ হয) রাজমহেন্দ্ীতে নেমে, একদিন থেকে, জান কব্বা 

জন্য বিশুদ্ধ-সংস্ক ত-বহুল তেলুগু ভাষায় (যার আশয় পূঝতে আমাদের বিশে কষ্ট হ'ল লা) অবোধ এপা এক 

পাণ্ডার কাছ থেকে । লোকটী সরেও না, আর তার সঙ্গেব কলেছের ছাত্রেবাও তাব কথাঘ সাধ দিযে মার জা 

কায়দায় মাঁথ! নাঁড়ে, আর ইংরেজীতে বলে-আপনি দয! ক'রে নামুন, এখানে থাকুন চা | আমাদেণ কিছু 

বলুন-_এ স্থানটী কাশীর চেয়েও বড় পুণ্যক্ষেত্র-_এখানে তো আপনি কখন৪ আসেননি” বাছমহেন্দাতে শাম। 

অসম্ভব তা! বুঝিয়ে বলা গেল। তখন তারা বলে, “তাহ'লে কবি আমাদের কিছু উপদেশ দিন_ (কোন 



9 | যবদ্বীপের পথে 
০ এসি পা তি পা পা পা লাগ পাচ পা এশা পি তা শাটার পাটি শা পাট পা শাঁ পা পিশপী শে পি পপি তি পর শী 

10)04২066 বা বাণী বলুন” তা বক্তব্য য। বল্বার রা তে! তিনি অন্যত্র ব'লে ছা ছা স্টেশনে ্াডিয়ে 

পলিটিকাঁল সর্দারের মতন দু-মিনিটের দাঁড়া-বক্তৃত। দেওয়। তার ধাতে সয় না, একথা বল। গেল। পাগ্ডাটা কিন্তু 

নাঁছোড়-বান্দ।__জানাপ| পারে দীড়িয়ে, তার তেলুগু গোঁদীবরী-মাহীম্্য শোনাতে লাগ্ল। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার 

“বৈরী? (অর্থাৎ বি-এ ক্লাস পর্যন্ত পড়া) সংস্কত নিয়ে তার উপর চড়াও হ'লুম_“যা বলতে চাচ্ছ, বাপু হে, 

সংস্তে বল, মামরা তোমার ভাষা বুঝি ন|) সংস্কত জানে! না দেখছি__তীর্থগ্রু হ'তে এসেছো, সংস্কত জানো না?” 

পাণ্ড। সংস্কৃত জানে না, খালি তেলুগ্ড জানে, এই কথ! ব'লে রবীন্দনাথের মতন অত বড় ঘজমাঁন পাক্ডাবার আশ| 

নেই দেখে, আর পিছনের ছেলেদের ধাক্কাধুক্ষিতে, সবে গেল। ছেলেব। এসেছিল নিজেরাই, এদের বড়োর| তেমন 

কিছু সংবর্ণনার ব্যবস্থা ক'রে উঠতে পারেন নি। গাড়ী ছাড়বাঁর সময়ে “রবীন্দ্রনাথ কী জয” আর “বন্দে মাতরম্” 

ধ্বনি উঠল। 

রাজমহেন্দ্রীর পরেই গোদাবরী নদীর প্রশস্ত হৃদয়_-আব লঙ্ব। রেলের সাকো। তখন সন্ধ্যা হ'ল প্রায়। 

মেঘেব আডালে সূর্ধ অস্তে যাচ্ছেন। ঘোল! জল, হ'ল্দে বালির র$ গোঁদাবরী, দূবে পাহাড-দৃশ্াটী চমৎকার 

লাগ্ল। গাড়ীর খোল। জান্ল। আর দরজ। দিয়ে বেশ মিষ্টি টাও হাওয়। আস্তে লাগ্ল। কবির ক্লান্ত শবীবেব 

পক্ষে এই হাওঘ। বিশেষ আন্তিহর হল। আমি তখন তারই গাড়ীতে ছিলুম_কবি একটা আরামেব নিঃশ্বাস 

ফেলে ব'ল্লেন__“আঃ, এই হাণ্যাটুকুন এসে বাচালে । এমনি অবসন্ন ক'বে ফেলেছিল এই গরম আব এই গাড়ীর 

নাঁকানি আর লোকের ভীড়বএখন আর কোনও কষ্ট নেই--আমাব সব শ্রান্থি যেন এখন দূব হ'য়ে গেল।” 

দুরে অন্তগামী. সুর্বকবোগ্ভাসিত পাহাড়ের আব গাছপালার দৃশ্ঠের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ণ ক'রে বল্লেন 
'ছ্যাখে। হে, যাই বল, এই দেশের প্রতি স্বাভাবিক নাঁড়ীর টান ছাড়া, এর সৌন্দধেব জন্য আরও একটা 

টান আছে_-এ দেশ ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না, মনে হয়, আবার ঘুরে এসে যেন এই 

দেশেই জন্ম নিই |” 
... কবির কাছে আমাঁদের দেশের স্দ্ধে তার এই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার পরিচয় বহুবার পেয়েছি__ 
কিন্ত দেশ ছেডে বাইরে যাবার পথে তাঁর মুখে এই কথাগুলি আন্তরিক দু-আস্থাপূর্ণভীবে শুনে, আমার মন খুবই 
অভিভূত হ'ল। আমিও তাঁকে বললুম-“আমাদের দেশ এখন ভিতরে আর বাইরে এই রকম হীন আর 
উপেক্ষিত হ'য়ে আছে। ভিতরে আমাদের এত দৈন্য, এত আম্মবিশ্বীসের অভাব, এত নীচতা, সঙ্থীর্ণচিভ্ততা, আত্ম- 

কলহ, আর পরাভব। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে আমার জাতের পূর্বকথা স্মরণ ক'রে, আর আমার জাত 

বেঁচে-বত্তে থাকলে পিতৃপুরুষদের পুণ্য স্বৃতি অন্তসরণ ক'রে আরও কত বড় কাজ ক'রে জগতের কাছে নিজের 

অস্তিজ্রকে সার্থক ক'বতে পারৃত, একথা মনে ক'রে যখন এবিষয়ে চিন্ত। করি, তখন স্বত-ই মনে হয়, যে যদি 
পুনর্জগ্ন সত্য হয় ত| হ'লে যত হীন অবস্থাতেই দেশ পড়,ক না কেন, এই ভারতবর্ষেই ফিরে এসে যেন এই দেশকে 
সেব| করবার সহজ অধিকার পাই।” কবির সাল্গিধ্য-লাভের যে স্থযৌগ আমার জীবনে ঘ'টেছে, তাঁর মধ্যে 

মাঝেমাঝে অনেক সময়ে অন্তরঙ্গ আলাপে তীর সঙ্গে এই-রকম বু বিষয়ে আমার ভীব-সাম্য এই স্থযোগকে আমার 

কাছে আরও কাম্য, আরও মহনীয় ক'রে তোলে । 
রাত্রি নটার দিকে আমরা বেজওয়াডায় এলুম । সেখানেও খুব লোক-সমাগম। তাঁর কামরা অন্ধকার ক'রে 

দেওয়া ছিল, তা সত্বেও লোকে তাকে খুজে বার ক'রলে। আলো জালিয়ে তাকে দর্শন দেওয়াতে হ'ল। 
প্রো বয়সের একটি তেলুপ্ ভদ্রলোক ইংরেজীতে বক্তৃত। শুরু ক'রে দ্িলেন-_-“আমরা শেক্ষ্পিয়র পড়েছি, কিন্তু 

আপনাকে পেয়ে আর আমাদের ক্ষোভ নেই, আমরা ঢের বড়ো কবি পেয়েছি।” এঁদের সকলের প্রশস্তির 
আন্তরিকত। বুনতে দেরী লাগে না। বেজওয়াডার পরে, কবিকে আর জাগাবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত 

ক 



রেলে মাদ্রাজ ৫ 

কর্বাঁর জন্য তাৰ কাঁমবার দবজ| বদ্ধ ক'রে ছিট্ুকিনি লাগিয়ে দেওয়া হ'ল, আ্মামারপ আানদেব গাচীতে এসে 

শোবার বাবস্থা কলুম। সমস্ত পথ জিজ্ঞান্ন লোকদের সঙ্গে কিছু-কিছু বকতে হয়েছিল খবদীপ পি 

দেশে যাচ্ছেন কেন, 'বৃহন্তব ভারত'এর সঙ্দে আমাদেব দেশের যোগ, বিশ্বভাবতীব উদ্দে্টা কি, কেশ টাস্গ্ে 

বিশ্বভারতীর কাজ--ইতাাদি ইত্যাদি । 
১৪ই তারিখের ভোরে খবর নিলুম-ছু'বাতেব গাভীর ভীষণ ঝাঁকানিতে, গরমে, পবিঅমে, অনি, 

কবিব শবীর বডোই খারাঁপ- অত্যন্ত অসুস্থ আব ছুর্বল অনুভব ক'রছেন। তার এই সাতঘটি বছর বযসেঞ তিশি 

থথেষ্ট পরিশ্রমের শক্তি রাখেন, সহজে কাতর হন না; কিন্তু আমাদেব একটু মাশঙ্গা হ'ল। মাদাজ সেন্টণাল 
স্টেশনে এসে পৌছুলুম ॥ প্রাটফরুমে বিস্তর লোকের ভীড়-_ছাত্র, আব খববেব-কাগজেণ লোক, আপ অগা বিশিষ্ট 

ভদ্রলোক কত জন। মাদ্রাজ শহবে সাধাবণতঃ কৰি ধাব আতিথা শ্ীকাব কবে থাকেন, সেই আক 

টা, ভী, রামস্বামী মহাশয তব মোটর নিয়ে এসেছিলেন, কবিকে ট্রেন থেকে কোন মাহে ভীডেব মদো 

দিঘে নিষে গিষে তাতে চডানে। গেল । এব-ই মণ্যে তাকে মাল্য-বিভধিত কবলে, মান সিনেমায় হবি তুণ্লে । আমর। 

নাঁল-পত্রের ব্যবস্থ! করুবাব জন্য স্টেশনে বাধে গেলুম। আমাদের সাভাঘা কাবতে লাগলেন ছাক্তাৰ শীসক্ত 

নূন্ভন্-রাগা! , ঈনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল গবেষক-ছাত্র আব শিক্ষক হিসাবে বাস কাবেছিপেন ১ রন আয দঘাণ 

থিণমফিকাল সোসাইটির পুস্তকালমেব অধ্যক্ষ ,_-আব শ্রীপক্ত অধ্যঙ্গামী, ইনি খাঙ্থিনিকেতন গ্রন্থাশদের প্রখিনালাণ 

কাঁষে ছিলেন। প্রেসের বিপোটাবদের সঙ্গে কথ| কইতে হ'ল। আব যে ফবাসী কোম্পানির গাহাজে গামব। 

ঘাবে।, সেই মেসাব.রি-মারিতীম (11635761165 0191110095) কোম্পানিব তব থেকে তাদের মাদাজেব আপিসের 

ম্যানেজার শ্রীবুক্ত এ, রাজরত্বম্ পিল্লে ব'লে একটি তামিল ভদ্রলোক এলেন । কবিকে তাব শাপিসেব তবফ খেলে 

ম্ভার্থন। করবার জন্য তিনি এসেছেন । কিন্ধু কর্তবোর সঙ্গে কির প্রতি তাব ব্যক্তিগত কি মিশ্রিত হ্যায়, 

আপিসের কাজ যে স্বেচ্ছ-গ্রণোদিত সেবার আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তাব কতকগুলি মন্তরর্দ পরিচঘ পৰে 

পেলম। এর হাতে বড়ে-বড়ে| বাক্স-পেটরাগুলি তুলে দিযে, আমরা তিন গনে-স্সবেন-বাপ্। পীবেশ নাণ। 

আর আমি,_-্ীযুক্ত কুন্হন্-রাঁজা আর অযান্বামীর সঙ্গে শ্রীনুক্ত বামন্ধামীব আবএকগাশি মোউবে কাবে ভাব 

বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। 

মাদ্রাজে আমার এই প্রথম আগমন । মৈলাপুরে শীদক্ত রামন্বীমীব বাঁডী,এট। যেন মাদাজের বাণাগধ | 

ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছ-পালায় ঘেরা! বাগান ব। খোলা হাতার মপ্যে সব অবস্থাপন্ন লোকেব বাডী। মাদাদকে বেশ একটা 

পরিষ্কার শহর বলে মনে হ'ল--অন্ততঃ এ অঞ্চলট।। মাত্র পণ্ট| কয়েকের অবস্থান, তাই বেশা পিছু অবশ দেখ| 

হয়নি । পাহার।ওয়ালার। সব থাকী পোষাক পরা। তামিল পাহাবা এয়াল। মাথায় সোলাব বড়ো টুপা, কার কানে 

মাদ্রাজী হীরার কান-ফুল, কেউ বা তিলক-ধারণ ক'রেছে__সোলা-হ্যাটের নীচে এগুলি অদ্ভুত দেখালে %, ঘোটেব উপৰ 

এদের বেশ চট্প'টে আর হুশিয়ার ঝলে বোধ হল । 

শ্রীযুক্ত রামন্বামী মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রথিতনামা উকিল। ভদলোকেব সল্প পবিচন থেকে? বডে 

গীত হ/লুম আমরা । অতি মুছুভাষী লোক, মোটেই নিজেকে কবির সামনে জাহিব করতে চান না, মখচ 

সর্দাই তাঁর অতিথিদের সেবার জন্য হাঁজির। কবিব সঙ্গে নানান্ রকমের লোক সদা-সর্দদ| দেখ! করতে 

আস্ছে__ইনি বিশেষ সঙ্কৃচিত-_এদিকে যাতে কবিকে বিরক্ত না করা হয়, আবার এদিকে দর্শনার্থী লোকের! ঘাতে 

মনে না করে যে কবি তার অতিথি বলে তিনি কবির সঙ্গে একত্র অবস্থিতির শঘোগ 'পথে তাকে একাস্থ 

অধিকার ক'রে আছেন। আমরা ভালে! দিনেই শ্রীযুক্ত রামস্বামীর গৃহে মতিথি হ'রেছিলুঘ। তার বাড়ীতে এক 
বিবাহ-উত্সব ছিল, তাঁর এক পিস্তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। বিয়ে হায়ে গিয়েছে তিন দিন পূর্বে। 



৬ যবদ্বীপের পথে 

বৃহস্পতিবার ঘেদিন সকালে আমঝ! পৌছুলুম সেটা হ'ছ্ছে বিবাহ উৎসবের চতর্থ এবং শেম দিন চার দিন পরে 

আমোদ-অনটান, পুটী্-ভোজন ইত্যাদি চলে। 
একটু বিশ্রাম ক'বে, আমাদের কাপ ঠিক ক'বে নিলুম । কবিকে স্থস্থভাঁবে বিশ্বাম ক'রতে দেখে, আমরা ঠিক 

ক'রলুম বে কাছেই কপালেশব-মহাঁদেবের মন্দিব আছে, প্রা ৩৪ শ' বছরেব পুর(তিন মন্দির, সেইটাই দেখে আসা 

নাবে। নীচে নেমে, তামিল ত্রা্গণদের বিযের একটা অন্ুঠান দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ আমাদের ঘটল । বিয়ে- 
বাঁড়ী, সদবের ফ্টকে নহবত্খানা তৈরী হ'যেছে ; ফটকের ছু'পাশে, কলার কীি ওয়াল। ছুটি কলাগাছ, আর আমপাতা 
দিষে তোরণ বচন| হযেছে । প্রশস্ত ভাতার মধ্যে শামিয়ানা টাঙিয়ে, কালে বাকা-কাঠের চেঘার দিয়ে অতিথিদে 
বদ্বার জন্য সভামগ্ডপ তৈবী বেছে । এই সভামগ্ডপের মধো, বাড়ীর বারান্দার সাম্নে, শাল-কাঠেব দুই থামে 

উপরে আড়ক% থেকে, মোট! লোহাব শিকলে ক'রে, রঙীন পদ্ম-আীক1 কাঠের পিডির এক দোলনা টাঙানে। ভাজে । 
শুন্লুম যে বর-ক'নেকে এই দোলনায বসিয়ে দৌলানো হবে, আব সঙ্গে-সর্দে একটা অতি স্থন্দর স্্ী-আচার 
হবে-_ক'নের সথী-সম্পকীয়ার। গান গাইবে । তেলুগু কানাডী তামিল মালয়ালীদের মধ্যে মেষেদের অবরোধ-প্রথ। 

নেই। দর্গিণ ভারতে এটা সব-চেয়ে বেশী ক'রে আমাদের চোখে লাগে_মেযের| উন্নত মস্তকে দিব্যি স্বাভাবিক 

ভাবে চলাফের| ক'রে বেড়াচ্ছে । তাদের দেখে মনে হয় যে, তার! জানে যে তাদের উপঘুক্ষ সম্মান স্বজ্লাতীঘ এবং 

বিজাতীয পুরুধদের কাছ থেকে তার! পাবেই । এটা দেখে_যে দেশ বহুস্থলে বর্বর ধর্মান্ধতাঁব দ্বার। অন্থমোদিত 

নারী-নিগ্রহের আধিক্য-হেত সভ্য নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অবস্থায় এসেছে, বিশেষ ক'রে সেই বাঙল। 
দেশ থেকে এসে, মনে বিশেষ বিশ্ময়পুলকের সপ্ধার হয়। বাইরে বর-ক'নের দোল্বার দোলার আশে-পাণে 

চেয়ারে কবি-দর্শনেচ্ছু অনেক অনিমন্ধিত ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। যখন দেখলুম ঘে তাদের থাক। সন্বেও এই 

দৌলার অন্ন্ানটী হবে, তখন আমর! বাঁড়ীর একটী ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম যে, আমরাও অন্ানটা দেখতে 

পাবি কি না। ছেলেটার চমৎকার বুদ্ধিপ্রীমণ্তিত মুখ__তাখিল ত্রাক্ষণদের মধ্যে এরকম উজ্জল-ন্দর মৃতি খুবই 
দেখতে পাওঘ। যায়। সে ব'ল্লে-_“নিশয়ই-এদেশে তো 'গোঁশ।? অর্থাৎ পরদ। নেই।” ইতিমধ্যে বরটীকে 

দেখলুম । আঠারে-উনিশ বছরেব ছেলে, স্থন্দর মুখস্রী, ধনীর ঘরের ছেলে, বি-এ পণ্ড়ছে। একথান। জরীপাড 

সাদ মাদ্রীজী পুতি লঙ্গীর মতন ক'রে পরা, গাষে একটা টুইল শার্ট, দু'হাতে নিরেট সোনাব মৌটা পাত কেটে 

তৈরী বালা, গলাঘ সৌনার হার, মাথাটা উড়ে-কাগানো_খোপার আকার ঝঁটি ক'বে চুল বীর্ধ, তাতে 

একছড। বেলফুলের মাল! জড়ানো আছে। একপাল ছোঁটো-ছোটে! মেয়ে আর ছেলে, এর তার শালী 

আার শালা হবে, তাকে নিয়ে টানাটানি করছে” আর সলজ্জ হাস্তের সঙ্গে বর তাদের চিরন্তন অধিকার 

এই উৎপাত-উপদ্রব সহা ক'র্ছে। ঠিক বাঙলা দেশেরই মতন। আমর! সকলে চেয়ারে ব'স্লুম, এমন 
সময়ে কণ্টী ছেলে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমস্ত লোকের সামনে একটা থালায় ক'রে কয়েক গোছা আস্ত পান, 

কাটা স্ুপুরি, জাফরান-দেওয়া চিকি স্ুপুরির কুচি, আর চুন নিয়ে এল--অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য । সকলে 
এক এক গোছা পাঁন তুলে নিলেন, চুন দিয়ে স্থপুরি দিয়ে পানের বিড়া নিজেরাই তৈরী ক'রে থেতে লাগলেন ; এই-ই 
হচ্ছে রীতি । আর একজন একটা থালায় ক'রে কতকগুলি ছোবড়া-বাদ আন্ত ঝুনো না'রকল নিয়ে এল", সকলে এক 

একটী ক'রে নিলে। আর একজন একটা বড়ো রূপোর বাটাতে ক'রে খানিকটা জাফরান-মিশানে! গোলা চন্দন 

নিয়ে এল'_অভ্যাগতেবা হাতে ক'রে একটু-একটু তুলে নিয়ে, কপালে আর থালি গা যাদের তারা গায়েও মাথলে। 

ইতিমধ্যে মেয়েরা বারান্দায় বসে গান আরন্ত ক'রূলেন, আর বরের শালীরা ক'নেকে এনে বরের পাশে দোলার 

পিডিতে বসিষে দিলে । তাঁদের নির্দেশ-মৃতন বর একটী মালা নিজে প'বূলে, একটী মাল1 ক'নের গলায় পরিয়ে 

দিলে । দক্ষিণের মেয়েরা কেউ মাথায় ঘোমটা দেয় না-তাই ক'নেটাকে ভালো ক'রে দেখতে পেলুম। দশ- 
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এগারে! বছরের পাতল। গডনেব মেষেটা, বেশ সুন্দরী, পরণে লাল আর হ'প্দে রেখমেব চগ্ড। জরী-অ।চল। এক সাড়ী, 

গাযে প্রটর গঘনা, পিঠে বেণী ছুল্ছে, মাথায় প্রাচীন ঢের অতি সুন্দর একটি গযন।-ঘাড হেট কাবে বাসেবাসে 

মেয়েটা লাজুক হাসি হাঁসতে লাগ্ল। বাডীব মেয়েব, যত আত্মীযা আর নিমন্ত্িত।, আমাদের সামনে অসঙ্কোচে গান 

ক'বতে লাগ্লেন)যেন আম্মীযদেব সামনেই । মেয়েদের চলাফেরার প্রতি ভর্গিতে মনে হ'ল থে, এঝ| সকলের 
কাছ থেকেই সসম্থম বাব্হাব পেতে অভ্ন্ত। শুন্লুম, গান হ'চ্ছিল বামলীগ। আর কুধলীলা বিঘযক । স্থবেনবাবুব 

ব্যামের। ছিল সঙ্গে, বব-ক'নের ছবি তুল্তে চাপ্যায তখনি বাড়ী লোকেব| বাজা হলেন , আব একটা মেঘেকে 
বলতেই সে ছুটে গিয়ে কানেব গযন। আর? খানকয়েক-বিশেষ কাবে সাবেক ধধণেব নাকের গয়না একখানি 

নিয়ে এসে পরিয়ে দিলে । শ্ুবেন-বাবু ছু'তিনখান। ছবি তৃপ্লেন। 
এদিকে মেধেরা ছু'চাব জনে মিলে প্রচলিত বিখেব গান কাবঙেনএই গাণ ঠিক গান অধ) এ খেল হব কবে 

করে ছড। বা কবিত| পড়ার মতন বোধ হ'ল-এমন সমঘে একটা নবমুবক-নবাডাব এক গামই হাতে পাবে 

-আমাদের জিজ্ঞাসা কবলে, “আপনার! অন্ত গান 

শুনবেন ? বাটা অথাত দক্ষিণা পবণেব গান শুন্বেন, 

ন| হিন্দস্থানী বা উন্তর-ভাঁবতীয় পদ্ধতিব ? কর্ণাটাই 

শুমূলে খা হবে| বাল্তে, এই ছোকরা মেথেদেব 

মপ্যে গিষে কলকাতার অতিথিদের জন্য গান ক'র্তে 

কাকে অন্রবোধ কাবুলে । তখন তর্চণীদের মধো 

একজন হাবমৌনিষঘম নিঘে বেশ শিক্ষিত আর 

মিষ্টি গলা আলাপ ক'রে গান কা'রলেন। কে 

গাইলেন তা একটা থামের আঁডাল থেকে আমর। 

ঠিক দেখতে পেলম না, আব বল! বাঁগল্য আমর! 

দেখবার জন্ঠ চেষ্ট। করাটা! উচিত মনে কাব্লুম ন|। 

তাবপর দুটা পাচ-্ছয় বব বয়সের ছোটে।-ছোটে। 

মেষে, পরণে তাহাদেব উত্তর ভাবতের লহঙ্গার মতন 

ঘাগ্ব, তার উপরে পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরণের কোর্তা, 

আব কোমরে সেনার পাত্ে তৈরী ভারী কোমরবন্দ, 

তার মাঝে ছুই পাশে ছুই হাত্তীতে কুস্তে ক'রে 
মাথায জল ঢাল্ছে এই রকম লক্ষমীমূতি খোদাই 

করা,_-তারা একটা ছোটো গান আমাদের শোনালে। জা 

এইব্পে কবির সঙ্গীদের বিশেষভাবে সৌজন্য দেখানে। (প্রমুক্ত সবেন্দনাথ কণ কুকি গৃহীত) 

হ'ল। সমস্ত জিনিসটী এমনি সহজভাবে হ'ল যে 
কি আর ব'ল্বো। ভারি হদ্য আর মনৌজ্ঞ লাগ্ল এদের এই আতিথা। 

তামিল রোশন-চৌকীর দলে একটি ছোক্রা শানাই বাজাচ্ছিল, খালি গায়ে সোনার হার গাব বাল। পবা । 

তার গায়ের মিশ-কালো রঙের উপরে এই সোনার রেখা, আর ভার সুপ্রী মৃঘ--এই নিয়ে ছোকরাকে ভি ন্ঘনাভিরাম 

দেখাচ্ছিল ;_এই বাজনার দলের ছবিও নেওযা হ'ল। এইরূপে মাদ্রাজে পৌছে প্রথম দিনেই এই টঘংকার কবি পণ 

উৎসব-অনুষ্ঠান্টা দেখে পরম পরিতোয লাভ করা গেল । যে-সব দ্িিনিসকে আমর! এখন প্রাচীন-ভাবতেব ব্পলোবে 



৮ যবদ্বীপের পথে 

ফেলে কাব্যরসান্বাদনের কোঠাঘ বেখে দিয়েছি, গামাদেব বাঁডালী হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে যে-সমন্ত সুন্দর শোভন 

বীতি লোপ পেখেছে, রঙ্গণশীল তামিলদের মধ্যে সেগুলি কত সহজ, কত সাবলীলভাবে এখনও বিদ্যমান | 1150100। 

ব| চিরচবিত বাঁতি ধবে চ'লে আম্ছে এইসব মনোহর কবিত্বমাথা অনুষ্ঠান; তাই উৎসবের সহজ ও স্বাভাবিক 

অঙ্গ হিসাবে এব মধাকার সবলতাটুকু ঠিক রায়ে গিষেছে । প্রাচীনের সঙ্গে এই সুত্র ছিডে ফেলাব পরে ধদি আমর৷ 

এখন এই গ্রিণিসটার পুনরানঘন করৃবাৰ চেষ্টা কবি,যেমন বর-ক'নেকে দৌলায় বসিষে দোল খাওয়ানে। হবে, আব 

দোলায় বর-ক'নে 
(শ্রীযুক্ত স্রেন্রনাথ কর কতৃক গৃহীত) 

তাব সঙ্গে-সর্দে বাড়ীর মেয়েদের কে বিবাহের মাঙ্গলিক গীতি গাওয়! চল্বেত| হ'লে বহু স্থলে এট। কত-ন। 

'আপুনিকণ আব বিসদৃশ ঠেক্বে-এর সাঁরল্যের বদলে, একটা সচেতন কুত্বিমতা আর নাটকে ভাব এসে, 
িনিসটাকে একেবাবে অন্ত রকমের ক'রে তুল্বে। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে মার্গলিক গাতি 

গিষেছে, নাচ গিথেছে-_সখী-পরিবৃত হ'য়ে দোলায় চড়ার পাটও মেয়েদের মধ্যে নেই। শুন্লুম মাদ্রাজে সমস্ত 

ভদ্র্ঘরে 'এই দৌলন-পিডির ব্যবস্থা আছে-_মেয়ের! দেখা-সাক্ষাৎ ক'বুতে এলে, আবশ্ঠক মতন এই দোলা টাঙানো 
হয, ধীরে-বীরে ছুল্তে-ছুল্তে তাঁরা কথাবাততী রহস্তালাপ কাঁঞ্জকর্ম ক'রে থাকেন। এইরূপ দোলার ব্যবহার 

উত্তরভারতে কোথাও কোথাও এখনও আছে, গুজরাটে আছে, মহারাষ্ট্রেও আছে। বাঙলা দেশের মেয়েরা এই 
আনন্দরস থেকে এখন একেবারে বঞ্চিত। আমাদের ভাগ্যে তামিল জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভ-পরিচয় এইরূপে 
ঘ'টুল, বর-ক'নের দোলায় চডা দেখে? । 

তারপর আমরা কপালেশ্বরের মন্দির দেখে এলুম। প্রকাণ্ড এক টেগ্নকুলম্” বা মন্দিরের সাম্নেকার 

পুর্ধরিণী-_চারদিকে লম্বা অনেকগুলি ক'রে ধাপ, এত লম্বা সোজা-সোজা রেখার সমাবেশ চোখকে যেন পীড়। দেয়। 
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গোপুবমৃন্ক্ সাধাবণ দাবিড-পীতিব মন্দিব নেষন হয, মশিবটা তেমনি । পাথবের ক দগুলি মন্দ নঘ-চলনসই 
বকমেব। গ্রাচীন-কালেব পাথবেব ঝ। বালি-চনেব মুত্িব উপব, হলে টন-কাঁম কবে আব বছ দিষে সেপ্ুপিকে স্ুন্ৰ থেকে 

কিুত, এমন কি ববব কাবে ফেল| হাখেছে | শিবের মন্দিব। ভিতবে লিঙ্গ মতি) তব সামনে শিবের বুম নন্দীর মৃতি। 

নন্দীব পিছনে, ঢাহাত আমা উঠ, দুই হাতে মস্ত এক প্রদীপ পাবে বাযেছে এক ৯মংকাব প্রকণসৃতি, পিতলেব। 

মন্দিব প্রদঞ্ষিণ রা ব সমঘে দেখলুম, পাশের কতক ্ুলি ছেটো-খাটে। মনিবেপ মণো ববাছে। সব পিতলেক মুতি। 

গ, দক্ষিণমৃতি শিব, পাবতী, আব ১০৮ শৈব শঞ্চদের এনা নার মুত) (সইবএকটী 

পিতলের, এব একটী পাথবেব | দ্গিণদেশে দেবহাব প্রতি ভপ্চি এখনপ পুবোপবি বিছখান হখশিবে আগ 

পূজ[থীদেব মুখ দেখলেই সে কগ। বোন! বাঘ । পড়ে| মশ্দিবের আডিনাব অপোই, একটী ছোটে আলাদ। নশিবে পেঝাব 

মৃতি, দুব থেকে দেখা (গেল, ঈমহকাব কালো-পাগবে কাটা মাঘের আকাবের একটি গ্রধাণ মত । মখখানি গাব হত 

ঢ'টা ছাঁডা, সবাঙ্গ কাপডপবানে। বালে ঢাকা | পিবীব বাহন পি সামনে আছে, আর গিঙের পি্চনে। শিবের 

মন্দিবেধ দীপপাবী প্রগমের অগ্কূপ দাপপাবিণা নাঝার অপব এক পিহলমুতি | দাবিচলেনে এইবকম দাপবাপিণা 

'দীপ-পন্মী-ব মৃতি খুবই মাপাবণ-কিন্ধ এই বছে। মুতিটা দেখে চোথ দেন জটিঘে গেল । 

মৈলাপুবেব নাম এসেছে একটি মঘবেব নাম থেকে_তামিলে মঘবকে অখিল বলে বঙ পরে নাকি এখানে 
একটা গ!চছেব তপাদ এক মখব একটা শিবলিদ্দেব সেবা কাব্ত, তাই থেকে এ গারগ।র এই নাম শিশ্ন 

কবাবাব গথ, মন্দিরের ভিতবে আছিনায এখনণ শীবকলজাতীঘ এবটি গত আছে এই গ[চছের *শায শিব 

পি ছিল । এখন একটী শিবলিঙ্গ আব পাগবেন একটা মমবযুতিকে। পাশে একনি ছে! মন্দির হলে হাব ভিতরে 

বাথা হামেছে। শ্রীপত বামপামীব বাডীপ নে ছটা ছেলে মন্দির দেখাবাল জনা আমদের সঙ্গে এসেছিল, এই মিখব- 

পুনাণ' কণ। তাব। আমাদের বুঝিষে দিলে । 

মন্দিব দেখে, শ্রীযুক্ত বামন্গানীর বাডীতে ফিবে এলম। জান সেবে আহাবে বম। গেল । আমাদের গৃহদামা 

শি্াবান্ তামিল বাঙ্গণঘবেব কতা], তাহ'লে ৭, তিনি৭ হাব অতিথিদের সপে বামে গেলেন ভে সনাটাতে ভগ 

ভাবভীঘ 'অথব। ই্-াবিডী বাশার অপুৰ মিশ্রণ ছিল। শ্রীগুক্ত বামস্াদীৰ খানসামা মাছের আব মাংসের ৪? 

তিনটা জিনিস তৈরী ধাবেছিল। বপ| বাভপা, গৃহদ্দামী এ জিনিসপ্তলি স্পশঞ করবেন নি তাবপণ 

হাব আম্মীয একটী ছোকুব| আমঘাদেব ভাত আব মাদ্াদা তবকাবী পধিবেষণ কবলে টকঝল বেগ 

দাঁলের ঘুম, যাকে 'বিপম বা "মুড গতম" বলে- আর টপ গাব নানাবকম মশল| দেপঘ| একট| বেশ মুখবেচক পাল, 

এটাকে 'সাম্থব্, বলে, তিন চাব রকমের ভ|জা-জাতীঘ তবকাবী, পাপব, কলাইযের পালের বড, দই, ঘোল, 

একরকম মিষ্টি দাঁলপুবী যেটা নাকি বিষের ভোজেব এক 'অবহ্যবকতবা পা, আব বেসনের বুদিবাব পাড় 

ব| মেঠাই-__এই সব দিলে । কবির শবীব অন্স্থ ছিল, তিনি থাপি একটু দই দিযে দুটা ভাত থেলেন। 

নীচে বিস্তর লোক এসেছে কবিব সঙ্দে দেখা কাবতে। তাপ ছুদিন 'অনিদাব পৰ একট বিআম 
দবকার। বোলপুরের ভতপূর্ব একটা ছাত্রের ভাই এসে দেখ। কাবলে। মালঘালী রাতীঘ, বাচপাদেশে 
“কখনও না আসিয়াও, বেশ ভাল্ বাঙ্গাল বল্্তে শিখিগাছি", খুব বুদিমান ছেলে, এই যোলো-মহেবে। 

বছর বযসেই এখন বি-এ পণ্ডছে। মাদ্রাজে কখনও ন| এসেস্ববে বসে তামিলেব চর্চা কারৃছে, এমন ছেলে কি বালা 

দেশে আছে? একটী মুসলমান যুবক এসে কবির হস্থাক্ষব নিষে গেল, দূব থেকে হাকে দেখে অভিবাদন কবে গেল । 

বিকালে জাহাজে উঠতে হবে, সেখানে তার দেখা পাওয়। ঘাবে, এই কথ শুনে বাকী সকলে চ'লে গেল। ইত্তিঘণো 

জাহাজ কোম্পানির শ্রীযুক্ত রাজরত্রম্ পিল্লৈ মহাশয় এলেন। তিনি বল্লেন যে, তাদেব কোম্পানির বড ক মসি এ 

কোদির্যার্ (1. 01010100 ) কলম্বোর হেড-আপিস থেকে এসেছেন ; তিনি, 'মাব মাদাজেণ আপিঘের কত। 

২ 



১০ যবদ্দীপের পথে 

মসি€ নোবাবু (81,791), আব জাহাজের কাপেন, এরা সাডেচারটের সঘঘে কবিকে জাহাজে সংবর্ধন| কবে 

দাগত কাবৃবেন। আমাদের প্রথম শ্রেণাব টিকিট, কিন্ত জাহাজ-কোম্পানি বিশেষ ক'বে প্রথম শরণাব উপরে 

(ঘ (01)1106 010 1001৭ (কাবীন্ছ্ালাবস্ ) আছে, তাতে কবির থাক্বাব ব্যবস্থা ক'বেছেন। তাব| সকলেই কবিব 

শাগমনে আনন্দিত, ব্যক্তিগত ভাবে, আব কোম্পানিব তরফ থেকে, তারা কবিব অভার্থনা করতে চান। 

জহ|জে উঠে, প্রথম শেণাৰ পাঠাগাবে কবি তীর প্রতাদগমনেব জন্য আগত শহবের সম্গান্চ লোকেদের সঙ্গে 

যাতে বসে আলাপ কা'বতে পাবেন, তাব ব্যবস্থাও হয়েছে । কোম্পানি এই অভ্যাগতদেব দ্বাগতের জন্য 

জাহাজ থেকে শববৎ আব ববফেব বাবস্থ। কাবেছেন। 

»বটেব সমঘ্ কবিব বণনা হবাব কথ। স্থিব ক'রে, মাদ্রাজ শহরটা একটু খোরবাৰ জন্যা সাসব। বেবিধে 

পাঙলম । মোটরচালক আস্তে দেবী কাবচ্ছে দেখে, আমাদের গৃহন্ামী অং তাব মোটবে আমাদের নিষে 
বেক্লেন_অশেষ ভাব সৌজন্য | কিন্ত পথে তাৰ এক শ্সাস্ম্ীঘেব গাড়ী পাওফাদ, তাঁতে আমাদেব তলে দিযে, 

নিশ্চিন্থ মনে তিনি করিব কাছে ফিবে ঘেতে পাবৃলেন | বাডীতে ফিবে গিষে তিনি বব-কানেকে কবিন কাছে 

নিযে গিয়ে তব চবণে প্রণাম কবালেন, কবি এদেব আশীবাদ কাবলেন। বাডীব লে।কেবা ম্ষে-পুক্ষে সকলে তীকে 

প্রণাম কাবলে। তিনি তাদেব সঙ্গে আলাপ ক'বলেন। . 

শাদ্রাজেব দশ্সিণ-ভাবতেৰ শিল্প ৪ কাঁককার্ধে শিদর্শনেব সবকাবী সংগ্রহ-ভাগ্তাবটা দেখলুম | সেখানে বিক্লীব 

জনা রাখ! দ্ু-টাবটা পিতলেব নোতৃন আব পুবোনো জিনিস কেনা গেল | ক্ররেন-বাবু শস্থিনিকেতন কলাভবনের 

জন্যও কিছু নিলেন। ভাবপর গমিউজিঘম দেখে আমা গেল | মিউজিযমে বিশেষ দরষ্টবা জিনিস ভ'চ্চে, অমবাবতীব 
পের ধবংসানশেষেব কতকণ্লি পাথরে-কাট। খোদাই চিত্র, আর প্রাচীন পল্পব-সুগ থেকে আঁবস্ত কবে এখনকার কাপ 

পর্ন্ত কতকগ্রপি প্রন্তবমৃতি | এব মপ্যে বিশেষ পক্ষণাঘ, দব থেকে এক পাথবেব তোবণেব ফ্েমে যেন নাঁপ। একটা 

নামের আকারের চেষে কিছ বডে। গানাইট পাখরের পুবাতন বিধুমৃতি , এটী পল্পব-আমলেব কাজ--অপপ 

বিবাট্-দর্শশ | বিধব এই মহনীষ পরিক্লপন। দেখে, প্রসন্ন ভাবে মন যেন ভাবে গেল । আব দেখবাব জিনিস ভ'চ্ছে, 

এখানকার ত্র আব পিতলের মতিব সংগ্রহ । কতকগুলি অতি স্ুন্দব নটবাজমৃতি, মেগুপিব সঙ্গে ছবিব মাবফং 

আঘাদেব পৃব-পবিচঘ ছিলঃ সেগুলি দেখলম ; আব (সইরকম অন্য অন্ত ছোটো-বডে। অনেক ঘৃতি, আব ও| ছাডা 

বিশ্ব অগ্যান্য পিতলের জিনিস। 

্বিব সংগ্রহ সামান্তা কিছু এই মিউজিঘমে আছে , মালাবারেব শিল্পী রবিবর্মার ভাই রাজবর্মাব আঁকা দু-একটা 

মালয়ালা ঘবোয়া বা।পাপের ছবি-_সাধাবণ ইউরোপীয় ঢঙে আকা! 12077 বা ঘব-গৃহস্থালীর ছবি হিসাবে মন্দ নয়। 

কিন্ছ সবচেষে চমতকার লাগল একখানি পুবাতন প্রাবিডী পট। ছবিটাব মধ্যে তেলুগ্ত অক্ষবে কিছু-কিছু লেখ! 

আচে, ছবিখানি তেলেঙ্গা-কলমের কী । ঠিক যেন একখানি রাঁতপুরত-কলমেব 17010 অর্থাৎ আদি-কালের 

ছবি। একই পটে কতকগুলি বুন্দাবন-লীল! আকা--শ্রীকষ্জের বঙ্হরণ-লীল। প্রভৃতি । লাল জমীর উপব কী স্থির 

হাতে, পাঁকা এস্তাদের শক্তিব সঙ্গে, মানুষের আর গাছ-পালার আদ্রাব সলীল সতেজ রেখাপাত-_কী চমৎকার 

গাছপালা! অ।ব ফুলপাতা আকার ভঙ্গী। সমস্ত জডিঘে, ছবিটার মধো, কি যে একটী ভাবশ্ুদ্ধ আন্করিকতাঘ 

পূর্ণ সরল সবল মাধুষ ছিল, তা আব কি ব'ল্বে। এই ছবির একথানা! আলোক-চিত্র পেলে কত 
আনন্দ হ'ত! 

মিউজিষম থেকে সবকারী শিল্প ও কাক বিছ্যালযে গেলুম, সেখানেও কতকগুলি সুন্দর জিনিসেব সমাবেশ 

দেখা গেল, দক্ষিণী হাতের কাঙ্গ নিয়ে আব একটী বেশ খাসা ছোটো মিউজিঘম তৈরী হ'য়েছে। কতকগুলি 

ছোটো- ছোটে! পিতলের দীপধারিণী নারীমৃতি বড়ো সুন্দর বলে বোধ হ'ল। 



বেলে মাপ্রাজ ১১ 

এই স্কুলে সংগ্রহশাল| দেখে, এব সহকাবা প্রধান-কমৃচাবা বাঞ্ মাহির আন্ক বালকমত মুধলিযণ মহাশয়ের 

রঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ কাবে, আমবা জাহাদ-মুখে! হালুম। দাহাছে ঘখন পৌছুলম, তথন টাবতে | এই খণ্য। 
করেকেব মধ্যে মাদ্রাজ মিউজিযঘ প্রউতি) য| নিষে আমাদেব কৌতহল। মী পথে নেয়া গেপ। এ) 

অপশ্য শ্রীযুক্ত রামস্বামী মহাশয়েব অন্সগ্রহেই সম্ভব হ'যেছিল | 

জাহাজে পৌছে দেখি, আমাদের মাল-পর সব এসে! 'গযেছে | শবিব এঠগত তা বনমালী হর আগমনের 

প্রতীঙ্গাঘ নীচে দাঠিযে আছে । শ্রীপক্ত বাজপত্রম পিলৈ মহাশয আমাদের অপেক্ষায় আন । টিনি করিব 99 নিদিছ 

ক্যাবিনে আমাদের বিষে গেলেন | দেখলুম, ভাব বসবাপ ঘবে একবাশ পথফল রেপ হামেছে | এটা আক বাজব?ম 

পিলৈ মহাশঘের বাবস্থা! অভসাে । করিব প্রতি ভাব শরঙ্ছ। জাপনের এই শন্ধব ৩ (দথে ভাকে সাবার রিশুন | 

॥খক্তি পাজবন্রমূ, মসিনণ বেবাবের সঙ্দে আমাদের আাপাপ করিয়ে দিলেন, আগ গাহাজের কম ।দা ৭ 
কাপেন উ], (80011101201 (মসিত গাবিযাগ এর সঙ্গে | আ্রাথক বা পর সঙ্গে আব কানের মদে 
ম্পাপীতে আলাপ কাবলুম। এব। মথেঞ্গ সৌজন্া প্রকাশ কাঝলেন। এদিক, নটি একের উপপে করিব বিদান 

শি) 

দেখতে গনেকগ্ুলি লোক এসে জডে। হযেছে | ঠিক সাডেচাবলেহে কবিকে মোগবে কবে নিনে হথক বামপামা 
এলেন । ভাব সপে-সঙ্গে আব একট পবে মা্রাজ হাইকোটেব এক দন জজ, অপার, আশ বোধ £৮. আ|দ!ছেন 

গাছুতে!কেট জেনেবাপ, আব আবপ কতকণ্তণি বিশিষ্ট লোক এলেন, আর রণেন কহক্খুলি হানিল অঠিলা। 

|হাজেব পিটি দিঘে উপবেউঠতেই মসিও বেবাণ আর মসিও রা পিকে পাগিন পাপিলেন, শাগোনেণ 

পদে পবিচম কাবিনে দিলেন, সাব কবিকে আব তাব সঙ্গের আশ্যাগহদের জাভাছেপ প্রথম শ্রেণর বসবার গাব এনে 

ণপিমে দিঘে বাইবে গেলেন, ধানে কবি এদেব সঙ্গে অসঙ্ষোচে আলাপ কারতে পাবেন । এ আহজেণ অবঠেমে 

বে! আব সবচেষে ভালো ঘবগি করিব খাম বাব্গাবের জনা রে] হাল) আব জাহাজ থেকে ব্মশববং 

বি*বণ কব! হল আভ্যাগতদের মপো। ফবাসী জাহান্বপ্থাল। কোম্পানি এই ভাবে আনদালণা বিখবধিব 

সমাদব কা'বলেন। ইতালীয়, জাপানী গাব অন্য জাতিব জাহাচ্ে সপন কবিকে এ বরন কাপে সম্মন 

পেখিধে, কবির হযে তাব বন্ধীদেবও আাতিথা-সংকাবেব ভাব শিখে, হাব নিগেদের প্রতাথ মনে কাবেছে। উপল 

শরদ্দ। একট! বডে। জা'তেবই লক্ষণ ব'শে মনে হম । 

ঈ্াহাজ ছাডতে পাচ মিনিট বাকি । সকলকে বাইবেব ডেকে বসিধে, একস গ প ফোেনে। তালা গাল কবিকে 

মাঝখানে বেগে? জাহাদএকোম্পানিব সাহেবেবা, আব কবিব প্রস্থাদগমনকাপাা দাছালেন | হাবপরে এঙ্গতঠ। 

একে একে নেষে গেলেন, আমাদের বনমালী নীচে থেকে কবিকে প্রণাম কবে চালে গেল। শিছি তোলে ততালে। 

এমন সমযে আর একজন ভদ্রলোক, মাখাধ নীল বেশমেব বাপ পাগড়ি) (সীমামতি, সাদা দিবে পোঘার, উপরে কে 

এসে কবিব দু'হাত ধাবে আলাপ কা'বলেন, ঈংবেজীতে-“আপনি ভাবুতের গাখ্ার প্রতাক। আমাদের গৰ স্থল, 

দেশের শর চিন্। আপনি বাইবের জগঙংকে দান কাবেছেন"ঈত্যাদি প্রথন্দি বালতি লাগলেন | হনি মাদাগের 

টা একটা দেশীয় বাজা পানাগল-এর বাজ| | ইনি নেমে গেলেন, আব গাহাছেণ সিটি ভুপতে খাবন্থ কাবলে। 

নঙগর তুলতে, আর জাহাজ-ঘাট| থেকে জাহাদ ছাঁড তে আব9 আপ পণ্ট। লাগল | বন্ধব। সকলেই প্রান এখান 

মহর্ত পধ্যন্ত দাডিযে বইলেন। শেষে জাহাদ চ'ল্ল। মাদরান্দের হাইকোট আব গন্য-্গ্ত বাচা 551 ঞমে 

দূব থেকে বেশ ভালো ক'রে দেখ! যেতে লাগ্ল। আমর! মাদাজ বন্দরে পাথবেগাথা পোগ্ছাৰ বাবে এসে 

পণ্ড়লুম। শিঙ্গাপুব-সুখো। হ'ষে, গতিবেগ বাড়িয়ে জাহাজ চ'ল্তে আবন্ত করলে | আমব। সতি-সতাহ 15:0071 

[1017 ব| দ্বীণমর় ভারত আর 11100-60110)8 বা ভাবত-চীনেব দিকে 'অগ্রসব হাতে লাগলুম ॥ 

৩ 



২। জাহাজে মাজ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর 
১৪-২০ে জুলই ১৯২৭। 

£চ101)01১6 আঝোয়াজ ভাহ|ভ, ১৮ই জুল|ই ১৯২৭। 

গাহাজখাণা বেশ বডে।, পনেবে। হাজাব টনের জাহাজ । এতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণী সবে মিলে প্রায় 

পচ এ যারা থেতে পারে, এ ছান। দুটা খোল! ডেকু আছে । সেই ডেকু ছুটী, জল আব রোদ্দ,'র আট্কাবাব 

জন্যে ক্যাঙ্ষিসেব খাম্খানা দিষে ঢেকে দেওঘ| হন, তাতে আবও শতখানেক যাত্রী যাঁয়, এই খোল। ডেক্ হ'ল 

চতুর্থ শ্রেণী । কম বেশী এ তিন চার আনামী আর ফরাসী সেপাই এই জাহাে যাচ্ছে, জাহাজট। একেবারে 

ভবৃতি। হবেক রকম জাতের হবেক রকম মাঁষের সমাবেশ । ফরাসী তো আছেই; তা ছা ভারতবাসী-- 

পগুচেবাব তামিল, আর অন্য তামিল হিন্দু, তামিল খ্রীষ্টান, তামিল মুসলমান ; মাঁলাবার থেকে মালযালী-ভাষী 

মোপলা মুসলমান; ছুচার জন তেলগু; আমব| ক'জন বাঙালী হিন্দু; আনামী_এদের আবার দুই ভাগ--এক, 

উত্তরে” টছুকিভ্এর লোক, এরা সব দাত কালে! রঙে রডিষে থাকে ; আব দ্ুই, দক্ষিণে কোচিন-চীনেব লোক, 

এর| দত স্বাভাবিক সাদ।উ রাখে, জন যাট-সন্তর আবব, কেউ আল্-জজাইর ব| +১1.6110 আল্ছিবিযাব লোক, 

কেউ ব|.১৭৭। আদন অঞ্চলের লোক_এই আরবের জাহাজেব কল-ঘরে কাঁছ করে; ফরাসী ফিবিঙ্দী তঝো 

বেতবো, ফবলা বঙও কালো রঙ, যাদের (010 ক্রেগল' বলে” মাদাগাঞ্ধীর থেকে, মরীচ-দ্বীপ থেকে, অন্য-অগ্ঠ 

ফবাপী উপনিবেশ থেকে ; জনাকতক কাঁফরী, এরা বন্তইষে আর পরিবেষক ; আর ছু-পাঁচ জন চীনামান। খাটি 

ইউবোপীযদেব মধ্যে বোধ হয ফরাসী ছাঢা আর অন্য জান্ত নেই। 
ড1714]]5 মাসেমি থেকে এই জাহাজ ছেডেছে জুন মাসের বাইশে তাবিখে 7 এবং এব গন্থব্য স্থান হ"চ্ছে 

টউকিডের 11:1)06)8 হাই-ফঙ্ বন্দর, সেখানে পৌছ়ুবে সেষ্ট জুলাইয়ের উনত্রিশে-ত্রিশে” নাগাদ ১ মস্ত লঙ্গা 

পাড়ি। এতগুলি জা'তের লোক, তাদের নিজ-নিজ ভাষা, নিজ-নিজ মনোভাব, নিজ-নিজ চিন্তা; কিন্তু বেশ 

মিলেমিশে সবাই চলেছে ।  ভদ্র-ভাবে থাক্বাব ইচ্ছে থাকুলে, অপরের সঙ্গে বনিষে চল্বাব স্বাভাবিক প্রবুত্তিকে 

নিজের জাতের 1) নামক গর অথব। ধর্মান্ধত। যদি এসে খব ক'বে না দেয়, তা হ'লে, ভাষার অভাবেও 

মায়ের মধ্যে পরম্পবেব সঙ্গে সৌহাদ্য আটুকায় না। এই জাহাজে তাই দেখছি। ভারতীয় যাত্রীদের 
রাধবাব জন্য চার জন রাধুনী আছে, তাদের দু'জন হচ্ছে মোপলা মুসলমান, একদন তামিল দুপলমান, একজন 

তেলুগু হিল , এরা সব ঠ1:])6 মাহে আর 17115 কারিকাল-এর লোক। এইসব ট্কি-টাকি খবর পেলুম 

তেলুগু হিন্দু বাববৃচিটার কাছ থেকে; সে হিন্দী বঃল্তে পারে, তার নাম লচ্মীনারায়ণ নায়ুড়ু। এখানে হিন্দু- 

মুলমানের বিবোধ নেই ; তামিল মুসলমানের সঙ্গে এক-ই চেটাইয়ের উপরে শুষে তামিল হিন্দু যাচ্ছে, স্বর কা'রে- 

ক'রে তাব প্রাচীন তামিল শৈব সধকদের পদ আর তাদের জীবন-চরিত পণ্ড়ছে। 

মুসলমান যাত্রীদেব জন্টে একটি ভেড়া জবাই ক'রে তার ছাল ছাড়াচ্ছে এক মোপ লা বাবুর্চী, খোল। ডেকের 
এক কৌণে; এক পাল ফরাসী আর আনামী সেপাই আশে-পাশে দাড়িয়ে লোলুপ-দুষ্টিতে এই চর্ষোৎপাটন ব্যাপার 
দেখছে । আমাদের লচ্মীনারায়ণ মন্ত বডো মাদ্রাজী শিল-নৌড! দিয়ে লঙ্কা, হলুদ, আদা, জিরে, মরিচ বেটে, তাল 

ক'রে-ক'রে রাখছে, আমি দীড়িয়ে-াড়িয়ে তার সঙ্গে দোস্তি ক'রে হিন্দুস্থানীতে বেশ আলাপ জমাচ্ছি। 
ফরাসীদেরও সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা ক'চ্ছি। তামিল মুসলমান বাবুরুচী একজন, একরাশ আলু নিয়ে ছুরী দিয়ে কুট, 
আর-একজন বাবুর্চী পাশে ব'সে পেয়াজ-রশুনের কাড়ি নিয়ে বাচ্ছে। ইঙ্গিতের ভাষায় ছুজন আনামী আর একজন 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ঠ ্ে 

ফরাসী সেপাই তার কাছ থেকে একটা কাবে বশ্ছন চেয়ে নিষে, হাতে কারে থোম। ছাছিএে, কা91 খেছে স্র 

করে দিলে । এই-সমন্ত নান। জাতেব লোক দৈননিন কাজেব মধো সন্ধাব বেখেযে চলেছে, একা রেখে গান] পন 

দেশের স্বার্থান্ধ লোৌকেদেব প্রবোচনাষ স্সভা ৬বতবধেব মুসলমানে হিন্দতে দে প্রাঘ শবখাপক আতর মহন বৰ 

2টি ক*রৃছে, সে-কথ। স্মবণ ক'বে, নিজদের উপবে আাব মনোভাব বিশেষের উপবে বিশ কাবে পিক দিতে হন। 

এতগুলি মান্তষেব বিভিন্ন ভাষাৰ মণ, কতকগুণি প্রতি্ঠাপন্ন ভাষাকে লোকে সহ আই মবাস্থ বালে মেনে 

নিষেছে। ফবাসীদেব জাহাজ,_-ফবাসা ভা! তে। আছেই | ভাগান পাবিমে াটিনয মাম ছাথাণস্থাণ বাটিথে 

আস্বার হযোগ হ'যেছিল আমার, তাই বাসাতে কাজ-াপানাগোত কখাবা | কারে নাট যাতে আনান 

হাধিলদাব শ্রেণীব ৪হ দেদাববা৭ কিছু-কিছু ফবাস! বলে; আব পিট্বাব শাণিণ দ্ধ চাব ছনের অন্দে বেশীর 19 

ফবাসীতেই কথা হাখেছে | ইৎবেজী-দানিযে খব কমই আছে । কিশ্ট তরল পেথ ভি, ইতবেছার অপাস্থৃত মবাধাবে এ 

্বীকাব ক'বৃতে হযেছে -_ফবাসী সেপাইদেব মবো দ্বচাব ভন উরিিরন ॥ব বই নিযে ন1৮-চা তা কাব্ছে দেখ শখ 

জাহাজেব খানস।মা-খিদ্মৎগাবেব। দ্ধচাণ বচন ইৎবেজা দানে, আলো! ইদবেজা-দন। একটি ফবাগা সেনানাব সে 

আলাপ হশ। ভিন্নভিন্ন ছা'তেব পো খিল ঘটিঘে দেবার ছশ্যা এখন ইণবোগাই পথিনাণ আপা মবােদে ৭ 

নপ্যস্থ হযে দাটিতিছে | এ কথা মুথে শ্ীকার কাপতে ফবাসাদের গাস্মসন্মনে ম্মাণাত লাগুলেপ) পা 2 2০. বন] 

শেখবাব চেষ্টার দ্ধাব| এই অবস্থাকে এব| দ্বীকাব কাবেই নিচ্ছে । বক্ছপুরে একথান বাসা পহথে একশ বন 

বেশ গরেব সঙ্গে উদ্ধত দেখেছিলম-লেখক ফবাসী, তিনি বাল্ছেশ, কে একজন বিথা1ত আফাসা বৈবেশিব, 

ফান্সদেশেব প্রশংসা কাবে বলেছেনঃ 60100 10000100010 28 (1071৯ চারজন ১1(১11116) 17110101৯11 11110106160 মর 

মাঘের ছুটী কবে স্বদেশ আছ্ছে । তাব নিজের মাতভমি, আব লাবপণ ফান্সা | এ কথা এখন বরণ মশা গণি 

ন]। কিন্তু এমন দিন আস্ছে মনে হয, আবি আন্মগাতিক মেপাখেশার নি পঙ্চে সে দিনকে আমি মানলো 

অভিনন্দন কারৃবো, যখন পুথিবান তাবৎ সভা আাব শিক্ষিত মাগষের সঙ্গে একথা বলা ৮লবে, থে সালের ছুঝে 

ক'রে ভা! , এক, তাঁর নিজেব মতভ(ঘা, খাব দুই, ইতবেছা | আঅবগা এব মানে গামি এই বপিন। যেও এই গিতা? 

ভাষাটা আর সমস্ত প্র/চীন আব অনাচান সভ্যতার বাহন বছেবছে| শাঘা্পিকে েবে খেলবে, খাদের চাপে 

বন্ধ কবে দেবে। হিন্দা বা হিন্দুস্থানাব বাবহাব ভাব হবাসাদের ঘপো্ নিব 7 হালি আবার, তাশিল গণ এগ 

দক্ষিণী সবাই এ ভায| জানে ন/-এদেব ভিতব দ্র-চাবঙ্গন মাত তো 2া9| ইনাতানশি শান তা, আহ হাথ] উ গর 

ভারতের লোকেদের মধ্যে চলে, দক্ষিণ-ভ1বতে প্রাথ চলে না,আব ভাবের নাহরে অগা সাঠতের মবো ণবেবাবে গ্রচপ | 

জাহাজে ফিরে আসা যাক । সপাবণতঃ প্রথমেই জাহাজে মাদেন সাদ ৪ হয, হব 210৮ সান্দণ পা 

থেকে সেবা পাওয়া যায়। জাভাজ ছাড়বাব গাশিক পবে, িনিস-পএ গুছিয়ে নবাব গঞ। ভিতরে প]াপিনে না| 

গেল। বাক্স-টাঝ্স নাডানাটি ক/বৃদ্ি, এমন সমঘে একটী ব5ফস] ফবাগা দিবি (00007 তিগিপিলা-গহাঘ 

ছেলে এসে সেলাম ঠকে দীডিয়ে, এক-গাল হেসে স্বাগত কবে ফবাসাহে বাপ্লেবনিখধার, আপনারা তে চিনন 

এই ছুই ক্যাবিনে থাকবেন? আমি হচ্ছি আপনাদের ক্যাবিনের চাকর আর খানসামা ঘখনি কিছু দরবার 

ভবে, ক্যাবিন-ঘবের কোণের বিজলীর ঘণ্টাব বোতাম টিপবেন, আর্ঘাড পেলেই আখি হাজির হবে|? খাগি 

বল্লুম, “বেশ, বেশ; তোমার নাম কি? আব তোমার নাঞাউ ব! কোথাধ %” তাপ নাডাব খোজ বোপ হথ 

ইতিপূর্বে কেউ নেয়নি; এই দিজ্ঞাসাতে তাব প্রতি দবদের আভাম গেছে, সে বেশ থুশাই হণ ॥ বাল্লে, 

তার নাম 1:14 মাসে, বাড়ী মাদাগাঙ্গাবে । 'আালাদীনের প্রধাপ ঘণণলেই দৈতা্ত্র আানিঙগার হাতি 

অন্যথা নয) আমাদের মাসে লেরও সেই অবস্থা ; ঘণ্ট। টিপে না ডাকলে সে আসে না) এবং সমযে-সমথে সে না এসে 

অন্ত কেউ আসে। কিন্তু তা ব'লে কাজ আটকায় না। 



১৪ যবদ্ীপের পথে 
শি পাতি 

মাসেলের বদলে অন্য ঘে 81756010760 1)01 1 ঘণ্টাব দাসটা, কবি বল্ছেন “ঘণ্টকর্ণ*”-.যে ঘণ্টাকে আকর্ণ 

কবে) ক" বার দর্শন দিনেছে) সেটা দাস নঘ, দাপী। প্রথম দিনেই মাসেলিকে স্মরণ ক'রে ঘণ্টাব বোতাম 

টেপ। গেল-তাঁব পবেই ক্যাবিনেব পবজার টোকা-নাব! শব্দ শুন্লুম ১ 010010% “আজীত্রে”” অর্থাৎ “ভিতরে এসো? 

বল্তেই, বাইরে দেহ বেখে ঘবের ভিতবে একেবারে আমাদের একটা আহলাদা-পু তলের মুখ ঢক্ল। মুখখানার সঞ্চে 

আহলাদী-পু ভুলের মুখেব যে অবিকল নিকটতম সাদৃশ্ত আছে, সেট। ধারে ফেলেছিল স্থরেন-বাবুব মতন স্পট পটার 

রসজ্ঞ চোখ | একটা প্রৌ», খুব মোটাসাট। ঠান্দিদি-গোঁছ 

1 

ূ “আহ্ল।দা” 
( আযুক্ত হরে নাথ কব কতৃক আহ্কত) 

চেহারার স্ত্রীলোক, সাদা পোযাক পরা, চোখে উজ্জ্ণ 

সেহ-মাখ। দৃষ্টি, মুখখানা ভালো-মান্সীতে ভব, 

ফবাসীতে ছিজ্ঞাস। করলে আমাদেব কি চাই-আব 

নিজের পবিচঘ দিলে যে, সে জাহাজেব ঝা, ডাকুলে 

পবে মীসেল অন্য কাজে থাকলে সে-ই আসবে, 

তার নাম হচ্ছে 15400181 লইজ. | এই ঝাটা 

একটা খাঁটি ফরাসা মানুষ পাবিমে এব জাতের 

সঙ্গে পবিচঘ হযেছিল,পবের ' বাছাকে আবৃতি 

বনুবাব জন্যেই যেন এদেব চষ্টি। মামাদের পাবিসে 

বাঁড়ীর কন্রীটা, চেহারা ভাঁবে-ভঙ্গীতে বোধ হয 

এবই বোন ছিল সে আমাদের কী যন্্ই ন| কাবৃত। 

এখানে জাহাজে অবশ্ঠা তার য্-মাবৃতি কণুবাব 

শধোগ নেই , কিন্তু একে দেখলে বোধ হয থে, 

এ হচ্ছে, ছোটো-ছোটো নাতি-পুতিদের আদর দিয়ে, 

তাদেব মাথ| বিগ্ডে দেওয়া একটী আসল দিদিমা । 

ইনি আবাব হাঁল-ফ্যাশানে ইউরোপীয় মেয়েদের 

মতন ক'বে টুল ছেটেছেন, তাতে মুখখানা এর 

কৌতুকময় হাসির সঙ্গে মিলে অদ্কুত দেখায় । বড্ড 

মোট। বলে, যখন হামে তখন গুরখা বা চীনার মত 

চোখ ছুটার জাযগাঘ খালি ছুটী সরল রেখ! মাত্র 

দেখা যায়। জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে ছু-তিনটা 

ছোটো-ছোটে! ছেলে যাচ্ছে । লুইজ.কে দেখি, 

বেশীর ভাগ সময় তাদের নিয়েই ব্যন্ত__তাদের 

খাওয়ানোর ভাব এর উপর। যখন দেখা যায়, ছুরম্ত ছেলেদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে হাত ধ'রে এ 

পরম স্নেহেব সঙ্গে খাওয়ার ঘবে নিয়ে যাচ্ছে, তথন লুইজ্, ঘে একজন পয়ল! নম্বরের দিদিমা, সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকে না। কবিকে দেখে এর ভারি ভক্তি হ'য়েছে_বলে, “কি চমৎকার চেহারা, ঠিক যেন হিক্র খষি মুসা । 

কি মহস্ভাব-ব্ঞ্ক কপাল, চোখ, মুখ 1” আহ্লাদীর সঙ্গে দিনে ৪1৫ বার ক'রে দেখা হয়। প্রথম দেখা হলেই 
এক-গাল হেসে, 1১০01) 1010) 10009191007 বি ঝুর। মলিও” বলা তো আছেই । জবাবে আমিও বলি, “ব ঝু.র, 

লুইজ.»__তাঁরপর চোখাচোখি হ'লেই ঘাড নেড়ে হাসা আছে । 

জাহাজের অন্য খানসামারা সকলেই কবির একটুখানি কাজ কবূতে পেলে যেন কৃতার্থ হয় ব'লে মনে হয়। 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুৰ ১৫ 

_ মবাই যে তার ভক্ত পাঠক তা নধ, তবে কবিকে দেখেই এদেব মনে যে একটু বিশেষ আন্ধা হয়েছে, ৩] নিশা | 

কবির খাস খিদমংগাঁবটীকে দেখেছি, ঘণ্ট| টিপতেই সিডি বেয়ে রত 77547 এ 

খিদমতগাবটাব সঙ্গে আমি দ্বুদপণ্ড আলাপ কবে নিষেছিলম । এটা একজন বেশ লঙ্গা-চ পচ সষ্তী সবক । করিব 

ঘবেব কাছের জন্ো বিশেষ-ভাবে শিযোজিত, এই কথা মে আমাদের জানালে, আব গিজাসা ক্লে যে কবি দব্ঘান 

গানেন কি নাং ফবাপী তিশি কইতে পাবেন না সে কগ| শুনেচিল | ফবাসী ছাডা ছব্ম।ন ভাগ] ৭ এ নিছে 

ব'ল্তে পাবে , বাব ঢুই একথ| বাল্তে বোঝা গেল ধে, এ জাত-ফবাসী নয, আব জমান বলতে পাৰ্লে যেন খনা 

হয মনে হ'ল। জিজ্ঞাস। ক'ব্তেই আমার আন্টমান মে গসিক তা গ্রমাণ হল-এব বাছা $1১05 আপ্সাধ 

প্রদেশে, নব-বিজিত জব্মান-ভামী মংশে_মাল্হাউছন (উ1001]0140)-এ 1 আমার ভাচাছ15| জব্মানে মাণে- 

মারে ফরাসীব জোড।-তাড| দিযে, থানিক এব সঙ্গে আলাপ কাব্লুম। তার জব্যান জাতীয় সঙগন্ধে তাকে বেশ 

সচেতন আব সাভিমান ব'লে মনে হ'ল, আব ফ্বাশীণাঘে এই জমান ভাষার তার মাই ভঘাবইসলে পঈন-পা9৭ 

বন্ধ ক'বে দিয়েছে, সে-বিষযে এব ঘে গ্রাচ্ছন্ন একটু দবদ, একটু প্রচ্ছম্ পিক ভ আত, এম কথ স্পঙ্গ কবে না বালনেপ 

পূব গেল। এই ঘুবক ঘে লেখাপড় ভালে। জানে ত| নয , তবে করিব নাম শনেছে বরন ভাযার করিল বইও 

৪-চাঁব খান| পাডেছে | জর্মান যাব মাতভষা, তাকে জোব কবে এ] ভুলিশে দিঘে ফবামী বানাতদ হবে, বাসী 

সবকারের এই যে রাষ্নীতি মাল্সাসে অন্ত ভ'চ্ছে, 'এব মন্কবালে ছবমান-গাধী লোকদের ঘে চাপ একট 

মাপন্তি এবং বিরাগ আছে, সেটা পৃউষে-পুইষে উঠে আবার দদ্ধেব দাবাপ্রিঝপে হয তো কোনও দিন দেগ। দেবে । 

এইবকম বববত।-একট| জা'তেব ভাম। আব সভাতাকে আাব-একট| ভাসাব আগ সন্ানাব চাপে নিশ্পেগিত 

"রে তাকে অধলুপ কৰে দেবার চেষ্ট/-এটা অনেকবার আনেক জাতের মনো পাতে । ইহবেদ নিমম-হাবে এ 

চেষ্টা ক*বেছে আধবুলাগ্ডে, বরৰব-ভাবে কম কাবেছে পোলাতে, জাপনি এখন নিব ভাবে কাবছে কোবিম।নে | 

ভাবতেব বাইবে প্রাঘ সব জান্ত কাবেছে-কারুছ্ে | 

জাহাজের অন্য চাকর-বাকরদেব মধ্যে আনামী বাপনী আছে, দাদেপ উপরে ফস ভোর দুখী বা এ) 

শেফ | জাহাজে মানামী লোক সংখ্যায খুব । এবা সব চপে-সাডে শিক্গশিদ পজ পানে মাছে । এদেব কাবে। 

মুখ যেন কোনও রকম ভাবগ্চোতক নয, যোক্গোল ধাঁজেব মুখ, যাব থেকে মনের ভিতবেব কোনপ পরিচস 

পাওয়া যাঁয না বলে। কিন্তু মোটের উপর, এদেব, মাকে বলে 201710101006011411) হিথাহ খ|লাখলি দিল খখ 

প্রাণ__দেখে তাই বলেই মনে হয। 

আমাদের জাহাজ ছাড়ল বৃহস্পতিবার বিকালে । জাহছের কনুকপ্রলি শফিসালের ঘপো প্রিমদশন একটি 

ভদ্রলোক এসে আমা বল্লেন, “মসি৭ তাগোব-এব মাতে কোনগি কট ন] হম আ।পনবা দেগবিন |” মমি পথ্াবাদ 

দিযে তার এই কুশল-দেখানোব প্রত্বান্তর করূলুন। তাবপব তিনি বল্লেন থে, এই জাহাজে ভাব একজন বন্ধ 

সাচ্ছেন, ফরাসী সেনাদলের অফিসার, নাম ০01) 1201017৭ 0511] বা।ননক ভো ডিল । ঈনি একজন চি শাল 

লেখক, ইংরেজী জানেন, কবির সঙ্গে এর আলাপ হ'তে পাবে কি? এই বালে এব সঙ্গে পবিচঘ কবিঘে দিলেন। 

ভদ্রলোকটা বেশ মানুষ | অল্প-বয়সী যুবক, মোরোক্ষোতে কিছুকাল ছিলেন, ঘোবোক্ষোব জীবন আর পথানকাৰ 

মুসলমান জগতের ভাব-পরম্পরাকে অবলম্বন ক'বে একথান। উপন্যাস লিখেছেশ । এব সঙ্গে এ কন দিন মাঝে মানে 

বেশ খানিক-ক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল-কতক ফরাসীতে, কতক ইংরেগাতে | ইনি নে, 

ফরাসীদের মধ আর ফরাসী পডে বুঝতে পারেন এমন অগ্ত ইউবোগীয়দেব মধো কবির সন্ধন্ধে। হার জীবন, 

তার লেখ| ইত্যাদি বিষয়ে জান্থার জন্য খুব একট। কৌতুহল ছে কিন্ধ দুঃখের বিন, কেমন ভালো বঈ একখানা 
এ পর্যন্ত লেখা হ'ল না-_যাতে যে পারিপাশ্িকের মধ্যে কবি বডো হ'য়ে উঠেছেন তার একটা স্প্গ পি খাকে, আব 



১৬ যবদ্বীপের পথে 

গোড| থেকে শাবিস্ত কবে তাব ত[বং লেখার, তার সব বইনের একটা ধাবাবাহিক পরিচয় থাকে, আব আরও ভালো | 
কবে খটিনে আলোচন| ক*বৃতে সাহাধ্য কব্বাব জন্তা ঘখোপধুক্ত প্রমাণপঞ্ধী থাকে । তিনি ইংবেজ লেখক 

11)0)।২/9) টমসন-এব ছোটে! বই, বেখানি ভারতবধেব এক শখ্রাী মিশনারি সম্প্রদাষেব প্রকাশিত একটি গ্রস্থমালাব 

অন্ত ভ'যে বেবিদধেছে, সেখানি পাডে দেখেছেন, কিদ্য সে বইখানি তাৰ আদৌ ভালে। লাগেনি-টম্সন্এর 
হাতির আভাব আছে বলে তাব মনে হয, আব, ভাবে বোধ ভয়, লেখক কবির ভাষাও ভালে। বোঝেন না। 

গ[গি বল্লম যেঃ তিনি অন্যান কাবেছেন ঠিক, আব টমসন্ ভালে আর-একখন। বই বা"ব ক'বেছেন* সেটা! আবও 

বডে। কিছু সেটাও ভালে! হয নি-বইথানানে খবব ঘ| আছে ত| বেশীব ভাগ পবের কাছ থেকে নেওয়।; আব 

লেখক ভালো কাবে কিছু ন। বুঝে, কেবল নগ নেডে গিমীপন। করেছেন, যেন তিনি মস্ত একজন সমবাদাব | 
ববীন্দনাথ এখন আমাদের এহ কানে খছছেন যে, আমব। এখন তাকে দা পগুতদদব অনুমোদিত গবেমণাব পথ 

পাবে হব গীব সি ব স্টার কাবা-কথাব বিশ্লেষণ কাবৃতে পাবি না। তবে আমাদেব লেখকদেব মধ্য ছু-চাঁব 

জন হাব সন্থদ্দে ভোটো-খাটে। প্রবন্ধ লিখে ভাব কবি-প্রতিভাব দি? ্  ক'বতে চেষ্টা কবেন-যদিও বাযাপক-ভাবে 

এখন ৭ কেউ কিছু কবেন নি। আব আমাদের মধো দ্বচাব জন আমাদের বঘসেব বসঙ্জ বিদ্বান ব্যক্তি আছেন, 

ধাব। নিজেদের মাতভাম!ব সাহিত্য বেশ ভালে| জানেন, তার ইঈতিহ।সিক চ৮্19 কাবেছেন, আব তাব সঙ্গে-সঙ্গে 

বীরিম ভাষাজ্জ।ন নিয়ে সংস্কন আন এক ব! একপিক ইউবোগীয স।হিত্েব আলোচিন। ৭ কা'বেছেন_খামখেয়ালী 

ভাবে নঘ, 0151)10)7 ভিসাবে অর্থাৎ উদ্দে্টবান্ শ্রমশীল শিক্ষিতকাম ভাযে 'মালোচন। কাবেছেন,আমাদের 

আশা মাছে যে, ভাব| ববীন্ধনাথেব কাব্য-প্রতিভাকে শিক্ষিত শভিকপোচিত বস-বিশ্লেষণেব দ্বারা, বিশেব রসিক- 

জনেব সামনে অনেকটা এই প্রতিভাবই উপধক্ত প্রযোগ-বিজ্ঞানেব দ্বারা উপস্থিত কা'র্তে পাবুবেন। স্বদেশবাসী 
৪ বিশ্ববাী ধাদেব কাছ থেকে এই কাজ আশা! কবৃতে পাঁবে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ কবে শ্রহদ্বর, ঢাঁকা-বিশ্ব- 

নিদ্বালষেব অপা।পক শ্রীগক্ক সুশীলকমার দে, আব শ্রীঘক স্বোধচন্দ মখোপাপ্যাঘ, এদেব কথাই তখন মনে হ'চ্ছিল । 

বিদ্ঞাপতি-সম্পাদক বঙ্গনাহিত্যিকা গ্গণা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশঘ কতৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের 
সম্বন্ধে যে উপাদেন প্রবন্ধটী গত জুলাই ম।সেব 'মডার্ন্-বিভিউ'তে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে অন্য বিষয়ের মধ্যে 

কবিব 'উবশী” কবিতাব একটা চমৎকার ইংবেজী অগ্ুবদ আছে, আব বাঙলা “থা বিশ্বসাহিত্যেব এ শর্ট রস-হুষ্টির 
একটা সম্পূর্ণ শৌন্দধ-বিচাব "মাছে, সেটি িডার্ন্রিভিউ? থেকে ছিড়ে শিষে সঙ্গে বেখেছিলুম, দরকার হ'লে যোগ্য 

পাত্রের কাছে তাব মালোচন। ক'বৃবে। বলে । সেটি আমাব হাতের কাঁছেই ছিল, আব ছিল সঙ্গে-সঙ্গে পরলোক-গত 

রবিদন্তের কৃত এ উর্বশী কবিতারই আব একটী অন্ুবাদ-__এই দুটা শ্রীযুক্ত ন্যোভিল-কে পণ্ড তে দিই । দিন 

ছু'-তিন এই প্রবন্ধ আব অন্টবাদ তিনি বাখেন , পবে বল্লেন যে কবিতাব অন্তবাদ আব প্রবন্ধ তার চমৎকার 

লেগেছে” এগুলি ঘি আমি তাকে উপহাব-ন্ঘৰপ দিতে পারি, তা-হ'লে অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ ক'রে 

নিঙ্গেব কাছে বাখেন। বল! বাহুলা, আমি তাকে এগুলি তখনই দিষে দিলুম। 

কবিব সঙ্গে ম্োিল্-এব আলাপ কবিয়ে দিলুম । দু-এক দিন অনেকক্ষণ ধ'রে কবির সঙ্গে এর কথাবার্তা হয় 

বিশেষ কবে ইউবোপেব আঙ্গ-কালকার লডাইঘেব পরের অবস্থ! নিষে-_কোন্ দিকে ইউরোপের মনের গতি 

এখন চ/ল্ছে, শ্রেষঃ কি, কি কবে তার সাধনা চ'ল্তে পারে--এই-সব বিষয় নিষে। 
একটা বিষয়ে ইনি কবিকে একটা প্রশ্ন ক'বূলেন_-৮০]০ম্ষ 1951] পীতাতস্ক বা পীত-ভয়, অর্থাৎ চীনা জাপানী 

প্রভৃতি জাত থেকে কোনও সত্যিকারের আশঙ্কা, ইউরোপের আছে কি না। কবি বল্লেন, 1১] ব'ল্লে যে 

কথা বুঝায়, যে একটী শক্তিশালী জা'ত তার মানোয়ারী জাহাক্ত, তার সেপাই-বন্দুক-কাঁমান, তার মিশনারি- 
ওুপনিবেশিক-বেনে, আর যত রাজ্যের লৌক-লম্বর নিয়ে আর একটা জাত, যে জাত মোটেই এদের চায় না, তার 



জাহীজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ১০ 

_ ঘাড়ের উপর একট! উৎপাতের মতন প/ডজ, আর তাব মধ্যে একটা কাযেমী স্থান কীবে নিযে, 'আববা ব্গনীব 

সিন্দবাদের উপাখ্যানের 010 ১15) 01100. 4. ব| সাগর-পাবেব দ্বীপেব বুড়োর মতন তাব ঘাে চেপে, ছু হতে 

তার গল। টিপে ধারে, গট হ'য়ে বাসে বঈল, এই থে [1010001060৮ 10781106 অর্থাৎ শোন-বুদ্দি, এট! হচ্ছে ইউবো পাম 

জা'তেদেরই কীতি। ইউবোপ এই ক'বে সাব! ছুনিধাব উপবে চেপে বাসে আছে, জগতে সতাকার একটা মঃ 

1160 1১০71] রয়েছে । এশিয়াব কোনও জা'ত কখনও এমন ক'বৃতে চেষ্ট! কবেনি_ হালে মদি কেউ কাবে থাকে 

তো কোরিষাতে জাপান ক'র্ছে, তাঁও ইউবোপেব অগ্কবণে। চীনারা শান্ব-শিষ্ট জা'ত-একাভ একমায সা 

দাত যাদের মধ্যে, কাটাকাটি যাদের ব্যবসা এমন সৈশিক-সেনানীপ স্বান সমাজে কম্মিন কালে উচ্চে ছিল ন-- 

সেপাইকে এর! ভাড়াটে" গুপ্তা আব গল।-কাটব শামিল কবে দেখেছে ।  এষ্ট চান চাম যে, সে তাব নিঞেব বিবা 

দেশের মধ্যে তাঁর প্রাচীন রাঁতি-নাতি নিযে নিজের উচ্চে-মতন চলে, তার মাপা দবকাব এই দেখেব মপা সে 

পা । বাইবের জিনিসের দিকে তাঁর লোপ দৃষ্টি নেই, তাব বিখাটু সাখাজোণ মধো খালি জাযগান কিছ-কিছ 

আছে; যদিও বাইরে প্রসাবের ক্ষেত্র তার একান্ত শাবগ্তক। কিছু খামগ। ঘাদ ইউবোপের লোকেরা তাদের উপব 

চডাও হযে, তাদের ঘরের ভিতরে ঢ?কে তাদের উপব অতা।চাব কবে, যেমন আজকাল ইপবেদ, আপ দাপান,। আব 

অন্য জা'তে মিলে কা'বৃছে, ত| হ'লে চীনেব "াপত্তি কবাটাতে, গার-বিচাব নিধে দেগলে, কাবো লাগ কন চলে এ 

তবে রুষেব মত কোনও চঞ্চল দুর্দান্ত ইউবোগী্স জা'তেব ০ নাঘ গাপনে টানে মিলে গিনে বাণ মতন 

ইউররোপীধ ধবণের সতাকার একট! গীত-শ্য টি কর। কিছু অসম্ভব নয় । কিন্ত দে বকম যে 51২ হবে, কৰি 

ত| মনে করেন ন| (এখানে কিন্ত অবান্থর ভাবে বলে বাখি, কনি যেভাবে এই চান-মঘগ্গাটাকে ধেখেছেন) 

আমি নিজে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেভাবে দেখি ন1এ সম্বন্ধে যে তথা আ[থাৰ চেখে পাডেছে, কে "মাগি 

আমার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিঞিৎ আশঙ্কানক বলেই মনে কবি ।- যাক, সির্গারবে নেম আপয দেশে এ 

সঙ্গন্ধে আরও কিছু চোখে দেখে আর কানে শুনে, কি মনে হয পরে শেখ ঘাবে_কপিব সপে এপিমঘে খাগ 

কালের মধ্যে আলোচনাও কিছু ক'বেছি_ন্তিনি কতকগ্তলি বিষে, মামার তথাগ্ুলি এপি শহা হয এ হালে 

আমার আশঙ্কাগ্তলি অমুলক নয় একথা দ্বীকার কবেছেন )। 
ন্যোভিল্ নিজের লেখা একথানি ফরাসী উপন্যাস কবিকে উপহাব দিলেন । মো বথা। এই ভ্পোকাগব সে 

মিশে, একটী বেশ সুশিক্ষিত, হৃদয়বান্, বিচাবশন্তিশালী ধ্বাশী ঘবকেব মঙ্গে ভাণপিনিঘমের গগোগ ভাল । থপ 

সঙ্গে এর রেজিমেন্টের আর একটা অফিগাব ছিলেন, ইনি ইংবেছী জানেন ন1। হিন্দ প্েণ মল কথাটি কি, সাগেপে 

জান্তে চাইলেন । আমার ভাঙা-ভা। ফরাসীতে তখন তাকে নিপ্তণ বর, আখ কর্মবাণ, সপ্তণ বশত বপাপিথদশিল, 

নিত্যধর্ম, লোকধর্ম, প্রতিম|-পৃজা, হিন্দ-সঘ।ল, জাতি-তর, জ্ঞান, ভপ্ি- প্রন্গতি গুল কখাঞ্ুলি দখামগণ গঙ্ছিনে 

বল্বার চেষ্টা ক'বুলুম। ইনি কিছুই জানেন ন|, মন দিষে শুনতে লাগলেন । আমি বল্ল থে, হিন্দ বাপ্লে 

একটা 855০0) 01. 901617% একট! বিশেপ ধরণের সংস্কৃতি বা সভাতাকে বোপাদ, থে গত তিন 

হাজার বছর ধ'বে ভারতবর্ষে নান। জাতের ভাব-সম্থ।বে পুষ্ট হানে বিকশিত হায়ে গাসছে ) এতে কোনগ 

002178. বা ০০০) কোন পধরাবাদা অন্য দ্রীকর্তবা মতের বাণাই নেই | হবে এই সহাগব 

অন্তভুক্ত বেশীর ভাগ লোক যে কতকগুলি ভাবকে সবচেণে দুক্তি-তর্কান্নোধিত পাপে মেনে থাকে) মেগ্ধণি 

রঙ্গ, আত্মা, দেবতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে। সেগুলি সংক্ষেপে ঘথাসাপা বাাখা। দিলুন | আব, সমন্ত মহবাদেণ 

মূলে, সব ধর্মসাধনের প্রাথমিক প্রতিষ্টা হিসাবে, থে শিত্যাধর্ম_দম, ত্যাগ, নৈহা প্রতি আছে ব্যক্তিগত চিনি 
আর সদচ্ষ্ঠানকে যে মুখ্য স্থান দেওয়। হযেছে, কোন৭ বাদ-জ্ঞান ব| ভক্তি প্র্তি-এপ্ুলি এয ভগ শসা 

মুনির্ধন্ত মৃতং ন ভিন্ন”যে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাংৈব ভঙ্গামাতং”-এই কথাটা বুঝাতে টেপা বারি 

এ ?|| 



১৮ যবদ্বীপের পথে 

হিন্দু ধর্ম যে এতট। উদার, এর মধ্যে যে গ্রীষ্টোপ।সক ভক্তেরও স্থান আছে-_-এ কথা ভদ্রলোক বিশেষ মনোযোগ 

দিযে শুন্লেন। | 

প্রথম শেীব অন্ত যাত্রীদের মদ্যে আছেন আনাম-াত্রী কতকগুণি ফৌভী অফিসার, আব ফবাসী সরকাবেব 

বশ্মচারী, ডাক্তার আর ব্যবসাধী। এদেব চাব পচজনেব সঙ্গে এদেব স্্রীবাও আছেন। সকলেই ফবাসী, অন্য 
ইউরোগীঘ যাতী কেউ বোপ হন নেই। এর| এমন কিছু বিশেষত্সম্পন্ন ব্যক্তি নম। তবে এদেব মো, 
আভিজ।তোব, শিশ্গ।র আব ভব্যতার দিক থেকে, বেশ একট। তারতম্য লক্ষ্য কব| যাঘ। একটা থুগল স্ব/মী-্ত্র 
অ।ছেন -চাল-চলনে সবচেষে 71150004700 ঝ। অভিজাত বালে মনে হয। দ্বজনেই আপা-বযসী মিম । 

বিশেষ কী'বে, জীটির মুখ দেখে একেবারে বাগালীব মেঘে বলে মনে হয়। হ্রীটা আবার বাঙালী পধবণের একখান। 
সরু কালে। কঙ্গপাঁড সাপ। সাডীকে পিন্-টিন দিযে ঘাঘরাব মতন ক'রে প'রে, সকালে ডেকের উপবে স্বামীর সঙ্গে 

ঘেবেন। পিছন থেকে বাঙাণীব মেয়ে ঝলে আমাব ধাপ] লেগে গিষেছিল। এই মহিল।টী ডেকেব উপবে চলাফেব।ব 
সঘযে কেমন মে একটা সঙ্গমপূর্ণ চোখে ডেক-চেয়াবে বাসে আমাদের সঙ্গে কখ। কইছেন কবিব প্রতি নে্পাত কারে, 
বিশীত-নম ভাবে শান্থ ভাবে ভার শ্রদ্ধ। নিবেদন কবে মান-সেটী ভাবী সুন্দৰ লাঁগে। বাঙালী ভদ গহগ্ক-ঘবেব 

গিমীব মতন স্সেহময প্রশান্ত দৃষ্টি বলে, ্রেন-বাব 

এব নমকবণ ক'বেছেন “বেনে বউ । বাছে খাওয়া, 

দা্যা পরবে দেখছি, ডেকের উপব এক কর্কশ-্র্বনি 

গ্রামোফোনে যত সব মাকিন 1174% জাঁছ্, ঠাটেব 
বিকট গান আব উত্কট বাছা একট। শনেব তাগুব 

ক্রি করে-খেন নোতন খোঘা-বিছানে। মেবামতী 

বডে। রাপ্তাব উপব দিযে বোলার-ইপ্চিন তাৰ সব 

রকম আন্নাদ শিষে চ'ল্তে আবন্ত কাবুলে; আব 

আমাঁদেব প্রথম শ্রেণার চাব-পীচ্টী বিব।হিত।, কুমাবী, 

আব অবীর।, প্রৌটা, তরুণী আব অজ্ের-বয়ন্ক, গীণ।, 
তনঙ্গী আর গ্ুলোর্মপ্যাঙ্গী ও ক্ষীণনিম্াঙ্গী ততগুলি 

অতি-সাপারণ-ফর।সীব মত মোট।সোটা, থপ-খপে 

(10101101011 শ্রীভ্াদ-বিহীন পুরুষের সঙ্গে (এদের 

কাবে।-কাণে। বন্রিশ পাটী দাতের মধ্যে ফোলে। পাটাই 
সোন।-বীধানো-কবি ব'ল্ছেন, বহুমূল্য এদের হাসি, 

সোনার হাসি কিনা!) পপাধপ ক'রে যত আঁজ- 

কাঁলকার ইতরভাব-ছ্যোতক মাঞিন নাচ নাচতে শুরু- 
করে-_তখন দেখি, এই দম্পতী তাতে যোগ দেন ন| | 

এই রকম আর একটী দম্পতী আছে, স্বামী 

ইন্দোচীনের একটা বড়ে। সেনানী হ'বেন, জবরদস্ত 

জাহাজের ফরাসী যা গোঁপওয়াল। ভারিক্কে চেহারা, যেন নেপোলিয়নের 

চি রহ অভি বিখ্যাত অশ্বারো হীর দল -- 01728501015 শোশ্যর"দলের 

একজন সওযার। জ্ীটা একটা ক্ষীণান্গী মধ্যবয়সের মহিলা, এরাও একটু আল্গোছ। থাকেন। একটী ভারী 

/গ 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ১৯ 

ইন্দর শ্রীমান্ ছেলে এই দম্পতীৰ আছে, তাৰ সঙ্গে ভাব কাবেছি_তাব নাম 1501৯ লুই, বয়স নবছণ, 1100- 
(110) আযাদোশীন্এ ছেলেবেলা কবে ছিএ মনে নেইখালি ফ্বাসী দেখেব ইতিহাস আব বাসী দেশেব 
ভূগোল পাড়েছে-তাব একটা দাদামশায় আছে, ভাব আবে বাপ, তিণি তাকে বড্ড লোব।সেন._. 
এতদিন ধ'রে জাহাজে ক'বে জলে-জল আস্দছ কিন্তু ৩৫৪ হাব থাবাপ লাগে না) কারণ এই বেখ, আৰ তাক দুটা 
ভাটো-ছোটে। বন্ধ ও জুটেছে তাদের সঙ্দে সাবাদিন যখন ইচ্ছে খেলতে পাবেোএইসব খবর ভাব কাছ থেকে সংগ্রহ 
ক'বেছি , আব ছেলেটাব সং্দ ভীবেব ফলে, তর বাপের সঙ্গে আপ।প হযেছে ॥  বাপটী বাণ্লেন_বিশ। উম।৯ 
০৫৭ (618 005 0000081015-৩বি মণ ছুজান পোস্ ইয়ে পড়েছেন |” এই খেকে, সবলে এব সঙ্গে দেখ! হ'লে 
পবস্পব অভিবাদন কার, আব কবিণ সাখনে দিযে খাবার মমযে এব বিখাটি সোলার ঢোপ। ব| টেপোব__ সেটাকে 
টা ঝল্লে তাতে ক্ষদূতা আবোপ কবে তার অপমান কব ভম_সেটাকে ডন ঠাতে তুলে ইনি কবিকে এঠিব।ধন 
কবে যান। সাডীওযাপ। মহিলাটাব স্বামী একদিন আমার সদ আপাপ ক টা নানা, * চাইলেন, পাপ 
পৈতৃক বাধড়মি কোথায_ আব তার মাউভাষ। কি। যখন শুনলেন নে কাশকাতায এব বাজ, হথন বল্লেন থে 
তাহ'লে তে! ইনি ব্যাগালী অর্থাৎ বাঙালী । আনি ণল্লুম, "ম্মাপনি ফরাসী, কিথ গাব হছে মে বালা আব 
শগ্য ভাষ|-ভাধী বিভিন্ন জাঁতীয লোক আছে, এ খবধ আপনি বাথেন তাহাপে দেখি |৮ ইনি উবে বাল্লেনন2 
আমি পগ্ডিচেরীতে কিছুকাল ছিলুম (এব স্ীব সডা-পীতিব কীণণ এহগণে ববতে পাব গেল )-সথানে থে 
পিখাত বাঙালী 19010170108 (বাচলাঘ কি বাল্বো-বাজনৈতিক কাশাবাসী?) গন ( অথাং 
শীধক্ত অববিন্দ ঘোষ) আছেন। শহবট। অতি বাদে-একটু9 ৮০101010061 অহ বদিবৃ্িণ আড। পাপা মাও 
এমন জীণন নেই_একছন ইংবেছ বলেছে যে, এই বব হাচ্ছে 110৮ 507 আ।স১ অথাৎ প্রেত যব পুবা, সে 
ঠিক কথখা_দেখতুম যে এববিন্দে দলটাতেই কিছু সচ্চিন্থ। আছে ।” হনুক্ত অববিনোব সঙ্গে 1510] 11100714 
পোল্ বিশার্ বালে একজন ফণবাসী আব তাব ত্বী খাক্তেন, এবা হিনজনে মিলে ক এয বালে একখাসি 
দাশনিক মাসিক-প্র ইংবেজীতে বাব কার্তিন-এপের নাম শুনছেন, হবে আলাপ হখনি এদের সে 

প্রথম শেণাব অন্ত ধাআীদেব ঘধো, পুকমদে দুই একজনের সঙ্গে কচিৎ কখনৰ একটা-খাপটি। বকা।পাপ 
ইযেছে মাআ-বঝুর" ব| পরম্পবেব জন্য শু৬দিন কামন।_কপাপে হাত ঠেকিঘে আধ। ফৌলী কাধদান ননঙগার 
কব এইটুকু য। দ্বিতীঘ শেণীব লোকেবা এদিকে আসে নাতাদেৰ না জাহগের পিছন দিব্কার ।খপ। 
ডেকৃটাব ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজের স্থুকানী বা হাণ-দণ চাক] খুবিযে খুবিনে সযুনণ কম্পাসের নিপি% দিশা দেখে 
জাহাজকে তাব গন্ভতবোব অভিমুখী কবে বাগে তিতীধ শ্রেণ৭ একবাবে "আল [দা এই ণাব ঘাতীদের জন্য 

বিশেষ কোনও খোল! ডেক নেই- এর| সামনের গার পিছনের মাধাধণ খোল) €চকগুলিতে খালামা, আপ্রন থবেপ 
মিশ্বী, বাবুরচী, ফবাসী, আরব, মোগলা, আনামী, যত বেক বকদেব লোকের এপ্য এব থোগ। ডেকেব চতুর্থ 
শেণীর যাত্রীদের পাতা এতরপ্ী কম্বল আব চাটাইথের ফাকে, একটু আবট যা দাডাবাব জাবগ। পাঘ। তাতে দাড়িয়ে 
আবশ্তক মনে করলে বাইরের খোলা হাওয়া একটু ক'রে মেবন কা'বে ঘায়। 

১৭শ ছুগ|ঠ 

আমাদের জাহাজের জীবনের দৈনন্দিন কাজেব একট! ভিসেব দেপম যাক । কবির ক্যাবিন দা লা 

হচ্ছে উপরে, তার নীচেব তলায় আমাদেব কাবিন । আমাদের তিনজনের জন্য ডুটে| ক্যাপিন গাঞনা গিঘেছেন 

সম্পূণ নিজেদের এলাকায় । প্রথম শ্রেণীতে বেশী ঘাতরী নেই । প্রা সব-ই খালি ঘাঁচ্ে । তি ক্যাবিনে ভুটে। কবে 

111) বা বিছানা । ধীরেন-বানু আর আমি একট! ক্যাবিন দখল কারে আছি, গবেন-বাব অন্যট।। সকাল চাটার 

দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে। একজনে আগে উঠলে অন্য জন ঘদি ঘুমোয় তে। তাদের জাতিয়ে দিই) ছার 

॥ 



১৩ যরদ্বীপের পথে 
ও ই এ আই 

উঠে মুখহাত পুযে প্রাতঃক্রতা সমাপন কাবে যেদিন কামাবার হয় সেদিন কামিয়ে নিই। দেখছি যে, ফরাসী ফাস্ট 

ক্লাসের যাত্রার। ইংবেজদের মৃত কেতা-ছুবস্থ নর্--এক মুখ খোচা-খোঁচ। আ-কামানে| দাঁড়ী নিয়ে বেলা দশটা পর্য্যন্ত 

খে|বার টিলে পাধদামা আর জাম! পাবে প্রথম শেণীর যাত্রীরা বেডাচ্ছে। কেউ-কেউ আমাদের মতন দিব্যি চটী 

গ্রতে। পরেই বষেছে-মেযেবাপ অনেকে তাই কবে। স্সানের ঘরে গিয়ে, সমুদ্রের জলের ঝাঝরা-কলের নীচে দীঁড়িয়ে 

সান কাব, তাব পৰে মিদে জল দিযে গ। থেকে লোনা-জল ধুষে ফেলে, নাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে”তার পর 

ক্যাবিনে ফিবে এসে অঙ্গে সাবাদিনের মতন পোষাক চডিযে, উপরের ডেকে আস। । এতেই প্রায় পৌনে সাতটা, 

সাতট| বেজে মাঘ । উঠে দেখা যায ঘে, জাহাজের ডান দিককার ডেক্, যেখানটাঁঘ আমর। সাধারণতঃ বসি (জাহাজ 

চ'লেছে পৃবমুখে। আব অগ্রিকোণা হাফ), সেখানে কবি তার কেদারাযষ বসে আছেন। তাকে এই বিদেশে 

শমণেব সময তার টিলে জোনব। প'বেই থাকৃতে হয, আর এই পোষাকেই এখন দেখছি তাঁকে ঠিক মানায়। ববির 

থ[নিক গল্প হয়, তাবপব সপ্য। সাতটাব মধ্যেই আমব| নীচে খাবার হল-ঘরে যাই। 

নামল! চাবজনেব বস্বাব মতন একটী টেবিল আমাদের জন্য বাবস্ক। কবে নিষেছি--এক পাবে সেটী। কবি 

সণ এ।মি পাশাপাশি বসি, আর এদিকে স্থবেন বান আব দীরেন-বাবু। প্রাতরাশ ঘিনিট কুডিব মধ্যেই সেরে 

নেশমা ঘান।  প্রাতরাশেব সময়ে খাবাব ঘবে তেমন ভীড হয় নাত যাত্রী, বাত্রে নাচা আব দাপাদাপি কারে, 

“বশীর ভগ থে খাব কাবিনে শুষে থাকে_ চাকবে ঘরে ঘংকিঞ্চিৎ নিযে যায । দেখি যে, কেবল আমাদের পপ্ডিচেরীব 

ধ্বসী উদ্রলোক আব তার সাঁড়ীতে তৈরী পোষাক পৰা স্ত্রী, এব। ছু'জনেই য| সকলের আগে টেবিলে বসেন। 
খাবাব সঙ্গে-সঙ্গে, কবিব জচ্ পবিহাস-মিশ্র হান্তআলাপ আমাদের আনন্দকে আবও বাড়িয়ে তোলে । গ্রাতিরাশ 

সেবে শিষে উপরে আসা যায-খাঁিকটা ব| কবির সঙ্গে গল্প করি। নানা বিষঘ নিযে তাঁর সঙ্গে আলোচন| করি 
আর নিজের অভিমতগুলি তাব অনন্রকবণীষ সরল এবং ভাবগ্োতক ভাষার তিনি ব'লে মাঁন। সময়ে-সমধে 

ইচ্ছে ভয যে প্রত্যেক কথাটা লিখে রাখি । 

সবীলবেল| গ্রাতরাশেব পবে, আব বিকালে দিকে, যখনি মন হয়, জাহাজের খোলেব ভিতরে তৃতীষ শ্রেণীতে, 

আব খেখানে চতুর্থ শ্রেণীতে সব নান। জা"তের লৌকে থেমার্ঘেযি ক'রে মযল! অপবিষ্কারেব মধ্যে র'যেছে--জাহাজের 

কল-বন্গার পাশে যেখানে যেখানে একটু ফাক সেখানে চট-চেটাই বিছিষে লোকের আন্তান_জলের পাম্প, মুরগীর 

বোড।, বান্নাব ডেবচা, কাগেব হবেক বকম ফ্রেম, জাহাজেৰ খালাসীদের যন্্রপাতি-__সেখানে গিয়ে আনামী সেপাই 

বাসী সেপাই, তামিল ঘাত্রী, আরব খালাসী, এদের মধ্যে খুরে-ঘুরে বেডাই ; কোথাও বসি, কোথাও দাড়াই- 

কাবে সঙ্গে ফরাপীতে, কাবে! সঙ্গে হিন্দস্ানীতে, কোথাও ব। ইংরেজীতে, ক্ষচিৎ বা ধীরে-ধীরে বানিয়ে নিয়ে মনে- 

মনে দু-একধাৰ আউডে নিষে দু-একটি আরবী আর তামিল বাক্যের দ্বাবা, এদের সঙ্গে কথা কই। এই যে এত 

লোক একসঙ্গে র'ষেছে জাহাজে, এটা একটা ক্ষুদ্র আন্তর্জাতিক রাজ্য ব'ল্লেই হয়। নরদেবতা কত বিভিন্ন উদ্দেশ 

নিমে বিডিশ্ন বূপে প্রকট হয়ে, যেন মামারই কৌতুহলকে চরিতার্থ কবৃবার জন্ত এসে দাড়িয়েছেন-_এদের সঙ্গে 

কথাবাত| না কারূলে আলাপ ন। জমালে, এদের যেন প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার দ্বারা আমি-ই বঞ্চিত থাকবো । তাই 

এদর মধ্যে এসে, গল্প-গুর্বব ক'রে, ভাষায় কুলৌলে কোথাঁও একটা রসিকতা ক'রে, কার কি উদ্দেশ্যে গমন, কার 

বাড়ীতে কে আছে এইসব কথা জিজ্ঞাসা ক'রূতে-ক'র্তে আর উত্তর দিতে-দিতে সময় কাটাতে আমার বেড়ে লাগে। 

বীরেন-বাবু আর স্বরেন-বাবুও সঙ্গে থাকেন, তারাও বেশ কৌতুক অনুভব করেন। এই পর্ব সেরে এসে, কখনও বা 
একটু চিঠি লিখি, কখনও বা ক্যাবিনে গিয়ে একটু শুযে-ব'সে কাটাই, আর সঙ্গে যা-কিছু বই নিয়ে যাচ্ছি সেই বই 

একট্-গাধটু পড়ি অথবা ধরেন-বাবুর মিঠে হাতের এক্রাঙ্জ বাজ্জানো৷ একটু শুনি । এদিকে কবি হয় তো৷ ডেকে ব'সে 

প'ড়ছেন বা দির কি তার ঘরে গিষে পিখছেন, কিংবা ডেকে চেয়ারে আধ-শোয়া হয়ে সমুদ্রের দিকে আকাশের 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ২১ 

দিকে তাকিযে আছেন-কখন৭ তার লেখা শুনি, কখনও ব| গপ্প করি। এগাকোটা বাজলে তার স্নানের ঘবে মিঠে 

জল দিয়ে যায়, কবি সন ক'রৃতে নামেন। ূ 

এই রকমে ছুপুর বাজে-ম্ধ্যাহ্নভো'জনেব সমঘ এসে যাধ। আবাব চারছনে একত্র গিয়ে ভোজানেব পালা । 

এখন খাবার-ঘব একেবারে ভর্তি হাষে যাম। কবিব সহ সীল গতি বহঙ্গাবাতাব মবো আমাদের মবা হো অন 

বাতি স্থপম্পম হয। তাঁবপব, সকালেৰ মতনই হঘ উপবে এসে কবিব সঙ্গ আলাপ, নয এ ডের প্র ডেব, ভ্রমণ, 

কিংবা মাঝেমাবে ক্যাবিনে এসে মিনিট কতকেব গা সামাল একটু বিআাম । বিলে টাবটেৰ সময চ1 পান 

ক'বৃতে আস্তে হয়-__এ সমযে কবিকে, দেখ লুম, পা দিনের মপো তিন দিন নীে নামলেনই ন। ১ খেতে । 

বিকেল, সন্ধ্যে-_এ রকমেই কাটে, ধঝ।সী যাত্রী মেযে-পুকধদেব চাল-৯ণন দেখি, খুবি ফিবি, গন কবি-আপনাও। 

তিনজনে, বা কবির সর্দে। সন্ধো হয়, মুখ হাত ণুদে সাতট।ঘ সান্ধা-ভোজনের জগ থেতে হম এই ভোঙনট। বিশেষ 

ঘটাব ব্যাপার, এতে ঘণ্টাখানেক কি পৌনে এক ঘণ্ট। লাগে । তাপপব বাব ছেকেব উপবে এমে ঘণ্টা খানেক 

ণ্ট| দ্রেডেক কবিব চেষাবেব পাশে বসা । এবই মবো কথন পকথনও ফবাসা দু একজনের মঙ্গে মপণপ হাঘ। তা 

পবে্ দেখি, গ্রামোফোন আসেন নাচেব যোগাড হণ, আমরা হণ তো খানিক এই নাচের নামে কমবহ ব্রণ দেখি, 

হখ তে একট পবেই চলে আমি । বে কাপড-টাপড ছেড়ে, বাত্জিবাসপোষাক পাবে, বিঠানাম আবে শযে খনি 

পড। যায, তার পবে যখন খুমোবার জগ) শুষে-শ্রযেই সুইচ টিপে ধিজলীব বাঙাটা শিবিনে দিই, *খন গ্রাম মা 

দএট। এগারোট। হ'য়ে যায । 

জাহাজের কাপ্সেন মসি৭ গাত্রিযার্এব নামটী অত গুক্গণ্ীর ভীতি-প্রদ হালের মনুষগি অতি খাসা, 

একেবারে মাটির মানুষ । ছু"দিন সকালে এসে টীপী খলে কবিকে ভাঙা ভাএ ইৎবেজিতে আহিবাদন কাবেছেন। 

শ্খ-ন্প্রিক।প্রশ্ন করেছেন, কিছু আবগক কিন আমাম ছিজাস। কাবেছেন। ওব কোনও অন্বিব| হালে, হাব বাবস্থাণ 

নয তাকে ব'ল্তে বাব-বাব অঙ্গরোব কাবেছেন। জীহাঙছেব একটী ফবাসা ভলোক কবিব খোস নন, মন্ানি 

অফ্সারেণ| সামনে দিযে যেতে হ'লে, সকলেই টুগা খলে, দেখুন না দেখুন কবিকে সমান দেখিখে ঘন? ফাস 
থালাসীরাও তাই কবে। চোখাচোখি হ'লেই কবি শ্িত-হাগে প্রতাভিবাদন করেন? ই হাত দিথে সমগ্ার 

করেন। 

কবির সঙ্গে বাসে-ব'সে গল্প কবাধ আনন্দ, পৌ গাগা-বপে কদিন পাবে বিশেষ কাবে পাত বব বা 1 এব 

সঙ্গে কথা কয়া সব সমযে যে খালি ভ।ল্কা ভাবে হয় ও নঘ, সময়ে সনে বিচাবশিঞ্তিণ উপবণ তশ বকপ পছে। 

কবি সহজ-ভাবে অবলীলাক্রমে ভার নিজন্দ পূব শাযায থে চিন্ত! ও বিচাব-পবন্পবা আমাদের আামনে উপস্থিত 

করেন, তা অনুসরণ ক'রে উত্তব দিতে-দিতে আলাপ জমিরে ঘাপ্যাতে, বেশ একটা মানপিকবাযাগাম-গাতি খা হ আতর 

কর| যায়। কত বিষয়ে কত রকমেব চিন্বোন্তেজক কথ। খোন। যাথ। বাউল ভাষার বাঞ্যণীতি, বাঙল। এবেখ 

অর্থগত, বিশিষ্টতা আর তাদের ইতিহাস, এ সমস্ত বিষঘ “শন্দতর'লেখকেব উচিত স্বঙ্খ পযবেঙ্গণ ৪ অঙ্গবাবনের সাঙ্গ 

তিনি কখন-কখনও অবভারণ। করেন । আন্তজাতিক বাপাবে, সমপ্ত জগতের ইতিহাসের গতিণ সম্বন্ধে সাহিতা 

সম্বন্ধে, আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে পৃতিবিশ্লেষাম্বক যে একটি ধাব। প্রকট হাখেছে, যাতে সবদাই একটা গু বান 

অতৃপ্ত দেহের ক্ষুধা বিদ্যমান, ভার সম্বন্ধে, নাট্যকল। সম্থন্ধে, কাবা, ও কাব্য-সঙ্গদ্ধে আধুনিক ইউবোপের রমিকগণের 

মনোভাব নিয়ে, জীবনে রসের দিক্ অলঙ্কারের দিক্ সম্বন্ধে, পোষাকে প্রসাধনে আধুনিক ইউরোগাগ আব 

বাঙালী আর অন্ত ভারতীয় রুচি সঙ্গন্ধে, বাঙালী মধ্াবিস্ত শ্রেণীব লোকের অবস্থ! সম্বন্ধে, বাঙণার ছমিদার ৪ 

কষকদের সম্বন্ধ নিয়ে তার নিজের জমিদারীর অভিজ্ঞতা, সেকালে. লাঠিঘালেৰ প্রক-ভক্তি, তাৰ নুদলঘান প্রজ। 

আর লাঠিয়াল রূপচীদের কথা--এখনকার নব্য বাঙালী মুসলমানের মনোভাব সম্থন্ধে,__এইরূপ নান] বিদয়ে তার 



২২ যবদীপের পথে 
পা 

সঙ্গে আলাপ কবেই এই আনুনিক ভারতেব সচ্চিন্থার প্রধানতম উৎসের অঞ্জর স্থবিচার ও স্ক্তি-বারি-জাত 

সরোবরে যথন ইচ্ছ। তথন অবগাহন ক'রে সিদ্ধ হবার স্বযোগ পাচ্ছি । দেখবার আর খোন্বার জন্য মানুষের 

ছুটে। চোথ, ছুটে! কান্,কিন্তু বলবার জন্য মাত্র একটা মুখ, আর লেখবার জন্য একথান। হাত-__এসমস্ত করবার শক্তি 

এবং সমঘ দুইমেই অভাবটা বড্ড এন্থভব কবৃছি। 

আবার ঘথন তিশি খাবার সমযে বা অন্য সমধে, হালক। মেজাজে একথা-ওকথা-সেবথা বলে যান, 

তন চমংকীব লাগে । খাবাব-টেবিলে ফলের মধ্যে কল। দেখে, ছুর্গাগ্রতিমার গণেশের পাশেব কল।-বউয়ের 

কখ।মনে পড়ে গেল, আর সদ্দে-সঙ্গে তাব বাল্যকালের বাড়ীব গাণ-শিক্ষক বিধ্র গানের পদ মনে এল 

যেরকম সব পদ গেধে, বিএ» কবিব শ্রাতৃদ্পন্রী প্রতিভ। দেবীর মতন তীব ছোটে-ছোটো। শিয়া আর শিয়াদের 

চিও্ত-বিনোদনের সঙ্দে-স্দে গান শেখাবাৰ চেষ্ট। কারুতেনন 

গণেশের মা, কলা-বউকে অ্বালা দিখো না, 
তার একটা ৮ ফ'নলে পবে, কত হবে ছান।পো।ন। ॥ 

অন্ত গান মনে পে গেল। বাঙল। দেশে পৌঝণিক দেবতারা এই বম সবাই তাদের দেবন 
ছেডে, বাঞাণী সংসাবের মাইম হাযে গিসেছেন_-জগখজননী উমা, হিমাপয-দুহিত। পাপতী, শম্ুগৃহিণী গৌরী 
এখন গণেশের মা, বউ-কীট্কী শ্বাশুড়ী হাথে দ|ডিযেছেন , তিনি বাঙলাদেশের আর পাঁচজন শ্বাশুড়ীব মতন 

পুর্রবধকে জালা-যন্ণ। দেন, যাতে তাৰ এই বিধ-বণ্টকী ভাব নিবাঁবণ হম, তাই তাকে এই পদের কবি 

অনেকগুলি নাতিপুতির লোড দেখাচ্ছেন, ধাদেব কোলেকাখে কাবে তিনি পুরে। আদর-দেওয়| গাকুরমা হাথে 

 কঝাসবেন। 17000 782100) অর্থাৎ কিমাবকানন। অনুমোদিত পদ্ধতিতে গান নেখানোর তারিফ কারে, গুন্গুন্ 

বে ঝবি ছেলেবেলাঘ শোন। বিধঃর আর একটি পদ ধাবলেন_ 

(বেদে মেয়ে এলো পাড়াতে” 

স।ধেব উল্কি পবাতে । 

গাবাণ উল্কি পবা যেমন-তেমন, ল।গিযে দিলে ভেশৃকি, 

ঠধুব-সী, উপ্কিব আল।তি বড়ো কেঁদেছি ॥ 

বললেন যে» এই গান্টাতে বেদেকে দিয়ে উল্কি-পরানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার যাছু দেখবার যে ছবিটা জাগে, 

সেটা ছেলেবেলা বিশেষ একটা রহন্তের সঙ্গে তার চিন্তকে পূর্ণ কারে দিত। এখালি গান শেখা নয়, ছোটো 
(হলের মনে এই রকম শা! পদ একটা অদ্ভুত রসের অবতারণ। ক'রে দিত--সেটা একট ছোটে লাভ নয়। 

জাহাজ ছাড়বার পবেব দিন শুক্রধার ভোরে কবিব সঙ্গে যাই দেখ! তাই তিনি ব'ল্লেন_-“ওহে, তোমাদের 
1১0. 1).ব পবে, অথাৎ উপবে তো 1১0. 15 উপাধি? আমি সেই 1১1. 10. পি-এইচ-ঈ |” ব্যাপরটা বুঝলুম ন| | 

তখন বল্লেন, “পেষেছি হে, পেয়েছি 1” তখন মনে পড়ে গেল, মাদ্রাজে কবির একটা ওষুধের শিশি পাওয়া 

যাচ্ছিল না_শাবীরিক অবসাদ এলে, এই ওষুধ (বাইওকেমিক মতে তৈরী পোটাসিয়ম আর ফস্ফরস্ 
মিএ একটা গুঁড়ো) তিনি ছুই-এক টিপ ক'রে খেয়ে উপকাঁর পান। জাহাজে উঠে, গত রাত্রে স্থরেনবাব প্রায় ছু ঘণ্টা 

তন্ন-তন্ন ক'রে প্রত্যেক বাক্স আর ব্যাগ খুজে হয়রান হয়ে যান, কিন্তু ওষুধের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি-আর 

কবি আজ সকালে একটি বাক্স খুলে-ই, প্রথম হাত দিয়েই দেখেন যে, সেই হীারানে। ওষুধ একটা জামার 
পকেটের মধ্যে রাযেছে। 

জাহাজের খোল! ডেক্ ছুটাতে, আর সাম্নেব উচু ডেক্ ঝা ব্রিজ-এতে ( ফরাপীতে বলে 1১07৮ “প', তাতে ) 

ঘুরতে আমার বেশ ভালে। লাগে । এখানকার যত অপরিষ্কার জিনিস আবজন| আর মানুষের গায়ে পোষাকে যত 



জাহাজে-__মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুব ২৩ 

লা এসবের-ই, মস্ত প্রতিষেধক হিসাবে সাগরের উদ্মুক্ত বাতাসকে পাগয! এম বলে, এগুলো! ততট। গীড়াদাযক 
হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর ভিতরে গিধে বেশ ক'রে খুবেখুবে একদিন দেখে এসেছি । জাহাজেব মধাথানে 

সব উপরের তণায কাপ্নেনের ঘর , তাব নীচেব তলায়, প্রথম শ্রেণাব ক্যাবিন কতকগুলি, আব কবিব জনা 

দেণয়। সবচেষে ভাল ক্যাবিনটী, আর প্রথম শ্রেণীর যাঁরীদেৰ টালে ফিবে বেডানাৰ জন্তা নেক । ভাব ছ্টা 

দিকে ছুটে। বড়ে। হল-ঘব, একট লাইব্রেখী আব বাদ্খ(পা, আব একটা তাস পাশ প্রতি খেলা সা এ|৭ 
রুট খাবার ঘব। এব নীচে হচ্ছে, প্রথম শ্রেথাব ঘব ও কযেকটা ক্যাবিন, তার ছুপীতে আমণ। আছি, 
'মাব প্রথম শ্রেণীর খাবাব-ঘব, নাঈবাব-ঘব। তাব নীচে তলাঘ জাহ।জেব আসিব আব ঘবাসী রি 
ঘব, দ্বিতী শ্রেণীর কাবিন, মাব দ্বিতীষ শ্রেণীর খ।বাপ-ঘব, বানঘণ, সনের ঘব প্রগতি, িতীঘ আেণীব 
লোকেরা পিছনেব ব্রিজ হাওঘ। খেতে যায় । এই দ্রিহীঘ শ্রেণাবৰ নীচে, অথ।ৎ পতল জাহাজের সব 
নীচেব তলাণ হাচ্ছে তৃতীগ্ঘ শ্রেণীর ক্যাবিন। ভপয। এখানে খুব কম আসে, ক্াবিনখ্রলি খিঠি। 
ছেটে এক-একটাতে নীচে উপবে তিনটি ব। ছটা কাবে বিছান।।  এপ্তলে। দেখে এনে হয় অপবিঙ্গাৰ। 
এব পো অনেকগুপি ফবাসী, আনামা, তামিণ মাণী গসাগাসি কীবে আছে] একটা ভপ্সা, জাঠাছের 
খোলে গা-্ঘুলিযেদে ৪ম। ছুগন্ধ। ভালঘ। যেন ভাবীভণী, উপবের খেন। সমুদেপ নিন ঠা বাতাস এ্চছে 

িতবে ঢুকলে, প্রথমটা দেন শ্বাস বন্ধ ভাখে বারবার ঘোগাড ভাগে, গ| বমি বমি কানে থাকেত পরে এট মাণে 

ঘাম। এই শ্রেণীতে একট ফবামী ভোজনালম বাঘেছে-তাব মণল। গেবিল চেখবেব লাল পাপতেল বনি খুলে 
[ণাবেব দাগে, মদেব দাগে বিআী দেখাচ্ছে, মেন পাপিপেব একট] এল কেঞাব।ব খাবার এব, সেখানে বন বামে 
দচাধ জন অতি মোটা চেনার আপাবণ ধপাশী মেঘে আপ রা ৮৮৮০ রা পৌনঞ ঘাবে খিল 

যথা, কোনও ঘবে আনামী ৪ হদেদাবেব| হাদেব পা আব ছেলে-পিলে নিনে চাপেছে 

ক্যাবিনগুলিব মাঝেমাঝে সকপক পথ। এক কোণে একটা ফবাসা প্বালোক ক1পিসের লগ] চেম।ণে 

আপ শোধ। হ'ঘে নভেল পড়ছে , আব এক কোণে দেখি, একটি তামিল ০৮ট পরিবার, একট গাধগ। কবে নিখে। 

মাদুব ম।র কঙ্গল পেতে নিজেদব কাচ্চা-বাক্ছ। নিষে যে বামে গাতে পরিবারের ক হালি কানে হাণেব পান গল 

কপালে ব্রিপুণড) ? য়ে একট। ফতুধাব মতন, আপ বমসী, গোপ চল শপ পাকা প1৮ণ মেশানো, এক পিঠ নন, 

বসে-বাসে একটা তামিল মুসলমানের সপ্দে আালাপ কারুহে । আব পানে ঢাল। বিছানা হাব সা আলে 

লাল পাথবের মাক-ছাবি, হাওযাব অভাবে অগ্রস্থ শার্ণ মণ, কাটি কাচ্চ-বাড। শিনে এঘে আছে | এইট চেটাটির 

সঙ্গে হিন্দস্থানীতে আালাপ কাবলম । সুসলমান্টাৰ ন্দব ভদ চেহাবা। এ হিনস্থাণা জনে আ, ফণাপা আনে, 

ফবসীতেই এব সঙ্গে কথ। হল। এই হিন্দ পবিবাব আর মুসলমান মহঘাঘী- এদের পবম্পবের মবো এই 
বিদেশী জাহাজে কি চমতকাঁব সৌহাদ্যই ন। দেগ্লম 1 মুসলমানের বাবহাবে, ভিনুব মাথাব টি আব কপ।ণের 

ফেশট।, আর তার ধন্ম-বিশ্বাস, তার শৈব-পুবাণ তাব তামিণ ভাঘাঘ পর্ম পর্দা ত,। এসবের সঙ্গে একটা কেমন 
সহজ ভদ্রজনোচিত সৌজন্েব ছাপ পাঁঞ্ন| গেল”আব হিন্দ ব্যপহাবেছ তাপ গাতের গে।ডামিব কোন লক্ষণ 

পেলুম না । খালি এই তৃতীধঘ শ্রেণীতে নর, উপবেব ডেকের চতর্থ এরেণাতেদ হাই । আমি এই ভিহায শেখার 
চেট্টীটাকে ব'ল্লুম যে, তার স্ত্রীকে দেখে মনে হম দে বডে। কাঠব, উপবেব খোল হাদ্যায নিযে বারন কেন? 

সে বললে যে, উপরে মাঝে-সাঝে যাগ, কিন্ধ সিডি বাধে বারবার পগানান। কারতে তাবন্থী নাণাজ- আৰ টিপবে 

সস্থ-ভাবে বস্বার স্থানও যে নেই- | 

ভাবতীর যাত্রীরা গ্রাম সকলেই ভামিল-ভামী। এই তামিলদেব পয সাব] হিন্দু, হান! বেশীর ভাগ চের্টা 
অর্থাং বেনে; এর| সমস্ত ইন্দেচীনময় তেজারতি কাববান কবে। এদের সঙ্গে দচ।বছণ চাল এর কেবাশী 



১৪ যবদ্বীপের পথে 
তা সপার্পাি পাস এি 

আছে । চাকরের| জা'তে হচ্ছে প্রাযই বেল্লালা_ড্রাবিড় দেশের এক শ্রেণীর সং-চাঁষী জা'ত; তাদের তামিল জা"তের 

মত-স্রূপ বলা হয়। বাস্তবিক” যে দু-চার জন বেল্লালার সঙ্গে আমাব আলাপ হ'ল-__ফরাসী, হিন্দুস্থানী আর 

ইবেজীর সাহায্যে__-তাঁদের বেশ খাস! লোক বলে মনে হ'ল। এব। পড়াশুনো করে- প্রায় সকলেই নিজেদেব 

প্রীন সাহিত্যের সঙ্গে একটু-মাধট পরিচিত, প্রাচীন তামিল ভায| পণডে একটু-আধটু বুঝতে পারে। প্রাচীন 

তামিল সাহিত্যের ভাষাকে 'শেন্তামিল” বলে, অর্থাৎ পুরাতন তামিল”_এই ভাষ! আধুনিক তামিল যাকে 

“কোড়ুন্-তামিল” বলে, তার থেকে অনেকট| অন্য বকমের_যত্র ক'রে পড়ে তবে এই প্রাচীন ভাষা শিখতে 
হঘ। এর|এ*বেশ রল-বোপেব সঙ্গে প্রাচীন তামিল বই পণ্ড়ছে দেখলুম॥ চেট্রীরা জিনিস বীনা! রেখে, অথব। 

অম্নি টাক| ধার দের__আনামী, চীনে, ফরাসী, কঙ্গোজী, সব জাত এদের কা থেকে টাক! ধার নেয়; 

কিন্থ ফরাসী সবকার এদের উদ্দাম কুসীদ-জীবী ভাব থেকে প্রজ্াকে রক্ষ/ কর্বাব জন্য নাকি একটাী স্থদেব হাব 

দেবে দিষেছে, ঘে বাধিক শতকব| ২০-এর বেশী স্থুদ নিতে পাবুবে না। 

এই সব কুসীদ-জীবী চেট্ী মানুষ হিসাবে হঘ তো মন্দ নয়, কিন্ত এদেব ব্যবসা কিছুতেই এদের 
একট] ম্ধাদ। দিতে পাবে না। বোধ হয এদের মধ্যে খাইলক'রন্ধ লোকেরও অভাব নেই। টাকাকডি 
জমা যে বেশ, ত| এদেব মেযেদেব গাষে জহবতের পরিমাণ দেখলেই বোঝ] মায়_কিন্ত স্টীমাব-ঘাত-কালে 
এব। কেন যে এত হেয় হ/ষে তৃতীঘ শ্রেণীতে যাঘ, তা বুঝতে পাবা যায় না। কবি বল্লেন যে, এদেব 
ইউনোগীঘ জীবনের খুটীনাটীর সঙ্গে পবিচযঘ নেই বালে, আর প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন প্রভৃতিব অনেক জিনিসের 

ব্যবহব এব! জানে ন! ব'লে, প্রথম শ্রেণীব আদব-কায়দার সম্বন্ধে এদের একটা ভয আছে ;'সেই জন্যই এব! কষ্ট 

স্বীকাঁব করেও ভুতীম-শ্রেণীতে যায়, যেখানে ইউরোগীম সভ্যতাব কসরতেব দাবী নেই। কথাটা নিশ্চমই খুব 

ঠিক। কিন্ব বোধ হয়, এব| পয়স। জমিষে" যাএযাই শিখেছে, তাব এ ঘুগের মতন ব্যবহার এখনও শেখে নি। 

একটী চেট্রীর সঙ্গে জাহাঙ্গে প্রথম দিন থেকেই একটু বেশী পরিচম হ'যেছিল। ত| থেকে চের্টী-জা'তের 

কেউ-কেউ থে “একাং লঙ্জাং বিহায ত্রিভুবনবিজমী ভব” নীতির অন্রসরণ ক'রে, যে-কোনও রকমে স্থবিধে ক'রে 

নিযে তবে ছাড়ে, তা বুঝতে পাব! গেল। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধোর মুখে তে! আমাদের জাহাজ মাদ্রাজ 

থেকে ছাড়ল । রাজেব খাও্যা-দাপয| হ'ঘে গেলে পরে, কবি উপরে এলেন, তার জন্য ডেক্-চেযারের ব্যবস্থ। 

ক'রে তাকে বসিষে দিয়ে, আমরা তার পাশে একখান। পিঠওয়াল। বেঞিতে বস্লুম । বেঞের এক পাশে দেখি 

ছুটী বালিশ র'যেছে_নোতুন সাদ। মলমলের ওযাড দিয়ে মোড়া । খানিক পরে বালিশের মালিক এলেন-_ 

একটী তামিল চেট্রী, কালে। রঙ. মাথাটা কামানো, ঝুটি নেই কারণ মাথা-যোড়া টাক, গৌঁফ-দাঁড়ী সাফ ক'রে 
কাম।নে। গাষে একটা কালে! ডোরা-কাট1! ছিটের কামিজ, পরণে এক জরীপাড় ধুতি, পাষে মাদ্রাজী চগ্নল্, 
একথান| চাদর কখনও মাথায় কখনও বগলে, মুখে এক মাদ্রাজী চুরুট, আর ছুই হাতে নিরেট সোনার ছুই 
বাল।, কানে জল্-জলে হীবার কান-ফুল, গলায় একটা ভাবী সোনার হাস্থলীর মত, তাতে, ক্দেশ আর বুকের 
সংযোগস্থলে তার মাঝখানে একট। মস্ত বডে। রুদ্রাক্ষের দান! আর তার দু'পাশে ছুটো চৌক1 সোনার পদক 

লাগানে। আছে । মাদ্রাজী চেট্টী, মাঁলয-উপদ্বীপের দিকে যাচ্ছে, পাশে এসে ব'স্ল--দেখে আলাপ কব্বার 
জন্য এগোলুম । দেখি, সে হিনুস্থানী, ইংরেজী, ফরাসী কিছুই বোঝে না, আর তামিলও আমার দু'একটা শব্দ 
ছান্ডা বড়ো একটা আমে না। সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বুঝ লুম ; তখন ছু-একটী মালয় শব্ধ যা জানা আছে তা দিয়ে 
দিযে বাক্য বানিয়ে তাই প্রয়োগ ক'রলুম। আলাপ বড়ো বেশীদূর এগোলো না। 

এ রাত্রে বোধ হয় তার ছুই বালিশ মাথায দিয়ে সে উপরে ডেকে বেঞ্চির উপরে-ই শুয়েছিল; তার 
পরেব দিন দেখি, সে সেখানেই আছে। লা-পরওয়া ভাবে বেড়াচ্ছে। তার কড়। মা্রাঙ্ী চুরুটের উৎকট 



জাহাজে-_মাত্রাজ থেকে শিঙ্গাপুর ১৫ 
তে পা্িলাসিলা পালাল প* পাতি লি লী পট এ 

পোয়া কাছে বসতে পার যাষ না। আবাব বড বেশী আমাদের প্রতি " নওটা, ণ| (নহপৃন্ত ভামে পছিল। 

ছু' দিন এমনি ক'রে কাটালে। তৃতীয দিন আমা দেথে ইঙ্গিত ক'বে, জাহাজেব একট খানসামাক 
ডেকে এনে, ছু-একটী তামিল আর মাপয এপ্দেব সাহাযো, আব খব হাভ নেড়ে ইশাবাব ভাষার এঝিযে 
দিলে যে, সে প্রথম শ্রেণীর স্নানেব ঘবে মিঠে জল দিষে গান ক'র্তে চাষ, যখোপগুক্ পঙ্গিণা মে খানসামাকে 
দেবে। খানসাম। বললে, মে মে গিষে প্রধান খানসামাকে জিজ্ঞাস কবে তাব অন্থমতি নিষে আসছে। 
খানিক পরে ফিবে এসে ছিজ্ঞাপ৷ ক'রূলে যে, লোক্টীব কোন্ শ্রেণীব টিকিট? জবাবে জ।নলম, জান 
একেলা তিগ।' বা তিতীম শ্রেণী কিন্তু সে ভালে। বথশীশ দেবে। খানসাম। মাম ফবাসাতে ব'ল্্লে 
যে তৃতীয শ্রেণীর লোককে প্রথম শ্রেণীতে আসতেই দেএম| হয ন|, তবে কবি তাগেবেধ দলের (লোক ব'লে 

প্রধান খানসামার ভকুম দিযে দেওয়। আছে থে, লোকটাকে ধেন কিছ বলা ন। হয, প্রথম শ্রেণাৰ ৫9কেই মেন 

থাকতে দেওয়া হয, কিন্ধ প্রথন শ্রেণীব ঘবে তাকে নাইতে (ন৭খ--সেট। বড়ডোই আইন বিকদ্ধ কাক্গ হম। 

নঝলীম যে, আমাদের সঙ্গে গা-শেষ। হ'ষে থাকায়, জাহাজেব লোকেব। ভেবেছে যে চটী আম।দেবই সঙ্গেকাব। 
আমি চেট্টীকে বাল্লুম ঘে, তাৰ নাগঘ। উপবে হ'তে পাবে না, আব সে ভতীঘ আব নেক, এখানে থাকবার 
তাব অধিকাব নেই । খানসামাকে বাল্তে হ'ল থে, চেটী আমাদের লোক নয়। তণুও সে পমস। দেখায। তখন 
চেট্রীকে সংক্ষেপে আমার ভাঙা-ভাঙা মালঘ ভামায বল্ল জনন টিকেট কেলাস তিগা, ইনি কেলাম 
সাত, গরাঙ কাঁপাল-আপি কাতা, তুআন্ পের্গি তিগাঅর্থাৎ। মশাযেপ টিকিটি কম তিন, এটি প্লাস এক, 
মাফ আগুন-নৌক।র (অর্থাৎ স্টীমাবের লোক ) কথা-বাল্ছে, মশায় যান তিনে |” 

এটা বিশ্তদ্ধ মালয ভাম| হ'ল ন| নিশ্চঘই, কিন্ত আাক।বেইর্দিতে আব খানসামার পবণ-পাবণে এই অপকপ 
মালয বাকোব সমস্ত দোষ দূব হয়ে গেল। এব অর্থ গ্রহণে কোনও ক? ভাল নাকি হব লোক 

নাচোড়বান্দ|) কবি বসেছিলেন কাছে ডেক্-চেযাবে, শেষে তামিলে মালযে দডিষে ভাব সহাঘহ। ঘাচন। কাবতে 

লাগ্ল যে, তিনি স্থপাবিশ ক'ঝেঃ তাব তৃতীষ শ্রেণীব টিকিট সন্দেণ তাৰ প্রথম শ্রেণোতে মাওঘাব ব্াবস্থ। কবে 

দেন। কিন্তু শেষট। নিতান্ত অনিচ্ছ।-সবে। আমাদের প্রতি, “এইটপ উপকার কাণৃতে পাবুলে না তোমৰ। 

শিজের! বেড়ে ফাষ্টরে-কেলাসে চ'লেছ-__ভাবী ভদ্রলোক তে"গো।ছ একট। বিবন্তিব দৃষ্টি হনে, ভাব বালিন নিমে চালে 
গেল। ভাবলুষ, বুঝি এব সঙ্গে এই ছাডাছাটি। কিন্বু ঘণ্ট। দুই পবে খাবে এসে দেখি, সেই বেঞ%িতে আহবান 
তার বালিশ এনে রেখেছে-এবাব ছুটে! নধ, তিন-তিনটে | ভবেন-বাণু বাপ্পেন। লোকটি খুবে ফিবে এসে, 

তাঁকে ইঙ্গিত ক'রে ডেকে নিয়ে গেল জাহাঁজেব কা।খ-ঘবে, আল দিঘে স্টীকে বঝিণে দিলে গে, তিনের 
ক্লাস থেকে ছইয়ের ক্লাসে টিকিট বদল ক'ৰৃতে চাষ । সুবেনবাবু জাত।জেণ কর্ণচ।বীদেব বালে ঘণাশক্তি এ বিমথে 

তাকে সাহাঘা করেছিলেন । সে এখন দ্বিতীঘ শ্রেণীর দাত্রী, কাজেই নিজ অপিকাবে প্রথম শ্রেণাতে একনে 

পাবুবে_তাই এবার তিনটে বালিশ এনে হাজিব কাবেছে। কিন্ধ তাকে এবার? চালে থেতে হাল। এ 
ছুদিন পরে তার সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর 'ডেকে আমাব হঠাৎ দেখা_সেই বেশ, সেই টরুট মুখে আমি দেখ। 
হইতেই বল্লুম-_“নাল্ল!? অর্থাৎ, ভালে! ?”-_সে খালি “মাম, নাল্লাদর-হা,। ভালে” বলেই সাবে গেলন। 

এব ব্যবসায় বাঁড়-বাড়ন্ত অবস্থায় নিশ্চয়ই, এরকম নাছোডবানদ। ন। হ'লে তেজাবতীতে উন্নতি করতে পাবা যায না। 

তামিল হিন্দুর যায়__-তেজারতী ক'বৃতে, আর সরকারী চ(ক্্রী ক'বৃতে_মাব ছু-চাব জন নাঘ বাবস| কাবৃতে। 

একটা বেল্লালা-জাতীয় তামিল হিন্দু হিন্দুস্থানীতে আমায় বাল্লে, “দেখুন না, জোমান্ ছোক্র।--ঘবে ব'সে কিছুই কৰে 

না__পাঁচ-ছ টাকাও মাসে রোজগার ক'রতে পারে ন।_-9কে ইন্দোচীনে নিয়ে যাচ্ছে হয় কিছু একট। পরিষে দিলে, 

বছরে পাঁচ শত টাক! থোক জমিয়ে নিয়ে, ঘরে ফিরতে পার্বে |” মাদ্রাজী (তামিল ) ঘুপলমানেব। বেশীর ভাগ 

৪ 



২৬ যবদ্বীপের পথে 
-. পম পা পি ৮ 

ছোটে।খাটে। দোকান করে_112101 হানোই, 11110 হয়ে) ৭2101) সাইগন্, 1১1)17011)-1১6)]) ফনোম-পেঞ প্রভৃতি 

শহরে কাপড়-চোপড়ের খুচরা বিক্লীর ব্যবসাট। এইসব ব্যাপাবীদের একচেটে, | এর। বেশ লোক। অনেকের সঙ্গে 
পরিবার আছে । এর প্রায় সকলেই লুঙ্গী পরে-তামিল হিন্দুরাও অনেকে লুঙ্গীর মতন ক'রে-ই ধুতি পরে 
তুক্কী টুপীব বেওঘাজ নেই । এদেব মধ্যে এক জনের সঙ্গে ফরাসীতেই কথা হ'ল__প্রথম ঘখন তাকে দেখ লুম, 
তখন সে খুব চোস্ত আনামীতে বন্ধু-ভাবে এক প্রো আনামী ওহ দেদারের সঙ্গে তাব পাশে বাসে, গাষে পিঠে হাত 
দিযে কথ! কইছে। আর একজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল হিন্দুস্বানীতে; সাইগনে এব কাপডেব দোকান আছে 
নাম আবদুল সাহেব--সাহেব' শন্দগী আমাদের বাঠালী মুসলমানদের “মিয। ব| “শেখ-এর মত ত।মিল মুসলমানদেব 
মধ্যে ব্যবহত হয় এই লোকটা ব'ল্লে যে, ঘখন বন্গবব কালিদাস নাগ ইন্দোচীনে সাইগনে দান, তখন এ তাঁকে 
দেখেছিল, তাঁর বক্তৃতায় গিষেছিল। আনামীতে কথ/কওয। লোকটা বল্শে, ত্বিশ বংসব ধরে সাইগনে সে 
কারবার ক'রৃছে-_রবীনঈনাথ“যে পপর যাচ্ছেন, সেখান থেকে তিনি যে বাতীবিষ| যাবেন, ত| সে তাদের তামিল 
সংবাদ-পর্ধে পড়েছে। হিন্দু চেট্রীদেব সঙ্গে বেশ দোস্তী ক'বে চলেছে এব।। দক্ষিণের হিন্দুদের যে স্পর্শদোষের 
ভয়েব কথ। শোন। যাঘ, আর এদুণে দেখ।-ও যয, সেট। সম্বন্ধে, জাহ।জ-ই 17৫, (0110105110৮ অর্থাত জিবব সমীকাবক' 

হাখেছে। তা বোঝ। গেল। ঝুবুর্চীনেব ভাগ্ডাবী” বলে। গোট। কতক ভ্ড়ো আর দুবগী নিঘে যাচ্ছে সঙ্গে কারে, 
দবকাব হ'লে জবাই ক'রে খায়। 

'আনামী সেপাইর। চ'লেছে__চীনেমানের মত চেহারা, বেঁটে-গন, দেখতে ছেলেমালম ছেলে মা্ঘ-হঠাং 
থাকীর উর্দীতে, পাতল1-ছুবলা'গোছেব গুরুখ। ব'লে ভ্রম হয। কিন্ত গুরুধাব শরীবেব দার্া, ও|ব দীব পদক্ষেপ, 
আর লা-পরণয়। চাল-_-এসব কিছুই নেই। ফরাসী সেপাইগুলি সংখযাষ কম-_কিন্ এই ফবাসীর। অব তাদের বিজিত 
আনামীরা বেশ সহঙ্-ভাবে মিলে-মিশে, বিশেষ 000000101 অথাৎ ফৌমী-দোস্তীব সঙ্গে চলেছে । ফবাসী 
সেপাইযের| বেশীর ভাগই ছোক্রা, অনেককে ১৬।১৭।১৮ বছর ব্যসেব ছেলে বালে মনে হয, চোদ আন! 
লোকের গোঁফ ওঠেইনি ।-আনামীদের মাথায় গান্ধী-টুগীব মত ছোটে! ছোটে! উদীৰ কাঁপডেই টতৈবী খাকী টপী, 
দুই একজন এহ দেদারেব মাথা আমাদের ক+ল্কাতার ট্রামগাডীর টিকিট-পরিদর্শকদের টপীব মতন ছাচ-ভোলা ট্রপী। 
ফর(সী সেপাইথের। মাথাঘ বড়া-বাড়ো সোলার “টোপ প'বে আছে । ছুই জা”তেব লোক একই বকম অপরিষ্ণীব-__ 
সকলেব পোধাক_গাযেব কোট, পেপ্ট,লেন, পরি, টুগী, ত| খাকীব মোট। স্তির কাপড়েবই হোক আঁব গবম 
কাপডেবই হোক-_ভীষণ বঘল| | সব পাশাপাশি গা খ্বেঘাথেষি ক'বে চলা-ফেব। করছে, পাশাপাশি বসে গল্প 

ক'রৃছে, পাশাপাশি শুষে আছে, কাপড় কাচ্ছে,_-এক-ই স্নানাগারের শোঁচাগারের দ্বারে ভীড ক'রে র 'যেছে-আব 
তামিলদেব ছাগল-ভেড়ার ছাল তাঢানে ব। তাদের রান্ন। পাশাপাশি দাড়িযে' একই ভাবেব লোভী ছেলের চোখে, 
আপমেব মধো নান। বকম মন্তব্য ক'র্তে-কবূতে (বোৰ হয এই মাংস রান্না হ'লে কেমন লাগ্বে তাৰ আলোচন। 

ক'রুতে-ক'র্তে ) দেখছে । ফবাসী জা'ত, অত্যন্ত টিলে-ঢাল! ব'লে, আব ইংরেজের মত 1১৮ অর্থাৎ জাতীম 
শেঠতার বাতিক-গ্রস্ত নয় ব'লে, বেশ মানিষে' চ'লেছে। ইংরেজ গোরা, অথবা ভারতীয় রাজপুত-ব্রাঙ্ণ-শিখ-পাঠান- 
গুবখ। সেপাইয়ের মতন, এই সব ফরাদী ব। আনামী সেপাইযেব একট্থানি ও 4/0105 বাংচেকনাই নাই। সব যেন 
অপরিষ্কার, বথা ছোকরার দল, মুখে পূলে।-কাদা, কাঁবে! বা মুখমঘ ব্রণ, কেউ ব। বড়ো-বড়ে। নোংর| নখ ওয়াল। হাত 
নেড়ে-নেড়ে কথ। কইছে, কেউ বা! একট। সিগারেটের টুকুরো, তার আগুন নিবে গিয়েছে, দাড়িয়ে-দাড়িষে সেটা 
চিবোচ্ছে। শুন্লুম, আনামীর| মাস্ছে পিরিয় থেকে--সেখানে এর! ফ্রান্সের নবলব্ধ রাজা দখল ক'রে ছিল । 
প্রখ্যাত শৃরকীতি শক্তিশালী জবরদস্ত আরবের দেশে, এরা কি সেপাইত্ব ফলিয়েছিল, তা আমি ঠাউরে উঠতে 
পারুছি না। একদল আনামী ডেকের পাটাতনের উপর গোল হয়ে বসে তাস খেল্ছে, বা কতক তাসের 

ঙ 

এ 



ভাহাজে-__মাদ্রাজ থেকে |সঙ্গাপুর ২৭ 

মতন স্বদেশেব কি এক অজ্ঞাত খেলা সেট! খেল্ছে_যে খেলায় আমাদেব সাধারণ তামকে পঙ্গাস্ষি ছুই প্র 

ক/রূলে যেমন হয় তেমনি আকাবেব মক সক তাস- তাতে চীনে অনতর সব কি লেখা আছেনতীই বাবার 

করে। কোথাও বা এব। ডেকেব উপবে খডিব দাগ “কাটি বাখবন্দী খেলা খেলছ-আব ফরাশী সিপাইবা কে 

কৌত্ুহলেব সঙ্গে দেখছে। 
এদেব সঙ্গে ফবানীতে আগাপ কবি । ফব[সী (ছ1কবাব।, আৰ আনামীদের মাপা যাঝ। একটু আদ? ফপানী 

ব'ল্তে পারে তাঝ, তাতে ভাবী খশী হাথে আলাপ বারে। 
আনামীর| চীন। চিত্রলিপিব সহাথো নিজেদেপ ভাষ। লেখে-চীন। সাহিত্য এব আগে পাত নিছিদেব 

সাহিত্য বলে । এখন ফবাসী গভর্ণমেন্ট চেষ্টা কবে বোমান অঙ্থব চালাচ্ছে । চীন! অঙ্গব দ্ধ পাটা | আমি 

লিখ তে পারি, তাই এদব দু-চ।ব জনেব কাছে শিখে দেখানো তে, ভাবী আনন্দিত হায়ে এব আমাৰ সঙ্গে কখাব। 21 

ক'যেছে। নু্গদেবেব নামের পৰ্চাগক চীন। অক্ষবটা পি্তেই, তাবা আংনামী উচ্চারণে পাছলে, মিতা ও দবামাতে 

ব্যাথ্য। ক্ব'লুম, বুদ্ধদেব খামাদেব দেখেব লোক, আনামাবা যেমন হাকে পুগ। করবে আমবাদ তেমনি তাকে 

পৃজ| রে এই বলে দুই হাত জোড কবে ব্গদেবের উদ্দেশে নমগ্গাব কাবলম _খমানি যে কমগন আনানী গোগ 

হ'য়ে আমায় খিবে আমার কথ। শুন্ছিল আব গীত বিস্মিত হনে আমাপ হাতের লেখ ১1৪5 চীন হবঘ দিথ্ছিল, 

তাবা, কথাব স্ববে চীনে-ভাধাব অন্কাবী শিজেদেব আনামী ভাষা, খমাম সাণুবাদ দিতি আল কাবিন 

সমপম্মীবলঙ্গী ব'লে, ডান হাতি, ৭| হাত, যাঁর য। শবিণ। হ'ল তাই বাচিয়ে দিষো) আনব সরে কবমদন শব কনে 

দিপে__আমাকেণ ফবাসী কাধদ|ঘ উভষ হাত প্রাথাগ কাবে এদেব উচ্ছপিত সাগীঘতাণ প্রতিন কীনতে হাপ 

কাশকে দেখি, পিছনেব খোলা ডেকে তামিল মুধলমানদের হাঝাবা তিপকারা বারবার সগ একগ81 

মাল আব কাচকপ। হি ছুবী দিঘে খোস। ছাঁটিযে বুট্টতে বাসে শিছে, আব আনে পানে উবু হায় বামে, মবাসা 

আর আনামী সেপাইও জনকতক এক-একপানা ভুবী নিযে, তকে সাহাবা কাছে | হাঙাবাকে গিজাম। কারাতে 

ব'ল্লে থে, তামিলদেব থাইমে হাডীতে ভাহতিরকাপী ঘা উদ্ধও থাকে, তা তার খানামী এব ধ্বামী পাকব। 

চাচ-পুহ কবে শেষ কাবে দেষ। সেপাইদেব ভিভগস| কবে জান্লুম। দিনে তিন বারণ কাপে হখিতে নেম সক 

সাতটাম দেষ ফরাসীদের একবাটী কাবে কী সাব তাব সদ্দে দুটুপবে। কাবে ব্টা ১ আনামীদের দেখ একবাগ বাবে 

সবুজ চা, তাতে দ্ধ চিনি নেই, আব দুটে| কবে ঠোটে কলা এগাবোটিঘ দেখ খবর গানিকাণ শপ, পিছু 

মাংস, কিছু মটর ব বরবটি কড়াই পিদ্ধ, রুটা, আধ বোতল কাবে লাল মর, আব আনামাদের ঘি ভা পি ম।ংস, 

একটু আলুটালু আর সব্জ চা: আবার সেই ব্ধিণ পাটা ই বকম-বাম। এক দন ফবাধা ছোকণ। বপপেন 

"্মসিও, এতে বণ্ডো জুং হয় না__কি আব কবা ঘাধ, খিদে যখন পেট ১৯-১ঠ কবে) ভগন 11 10010 উাত 

০6110৮170--কোম্রবনাটা আব একটু কম বাধতে তয়” দেব শোবার বাবধ। চাহ।জের খোছে 

ভিতরে; চটান সিডি দিযে খোলা ডেক থেকে ভিতবে নেমে যাধ-লেথালে খাপ খাব পিপি এপিসের বাকেপ 

মত সব 1০৭ ব| বিছানাব স্থান_ঘেন বইনেব শেল্ফেব উপরে বেল্ব হাতে সবাই পুঘোগ। 

একজন ছোক্রা তামিল সেপাই যাচ্ছে, বছণ বূটিবাইশ পম হবে, এ আনাখাদেল মতন এক মবাসী 

কলোনিয়াল রেজিমেন্টের সেপাই; পণ্ডিচেরীর তামিল হিন্দু মুসলমান থ্াগ্জান সব আছে এতে তাপে নিয়ে দি 

রেজিমেন্ট । ছোকরা রোগ। লিক্লিকে, চেহারাট। কোনও ভি-সান।বণ বাঢালী ছেলের চেয়ে একটু বেশী সবস্ধভা 

বুদ্ধিত্ীনক্ত নয়। অতি ময়ল! খাকীর উ্দী পাবে, খুব অশুদ্ধ মার খুব তড বাড ফবাসাতে (মাদ্রাগ ক থে 

লোকের 'বাঁজারু ইংবেভীব মতন) আমাব সঙ্গে কথা কইলে। কথ রা এক আনাদী সেপার্জভা 

একটা পাঁতি লেবু দিলে, সে সেটা নিজেব ছুবী বার কারে কেটে তার আধথান। নিজে শিষে বাকাট। তাস্ষিল- 



২৮ যবদ্ধীপের পথে, 
১ এ ৮ 

ফিরিয়ে দিলে । এটা হাতে কবে নিয়ে একটু-একট তার রস চেখে-চেখে খেতে-খেতে এ আমার » সঙ্গে আলাপ 

চালাতে লাগ্ল-__এতে আর আনামীতে এমন কি আমার বস্বার জন্ঠ জায়গা ক'রে দিতে চাইলে, আর আমি লেবু 

খাবে। কি না জিজ্ঞাস! ক'রূলে। খাবে। বললেই তাঁর ময়লা পেন্ট,লেনের পকেট থেকে আর একটা শুকৃনো 

লেবু বা"র ক'রে দেয় আর কি1-ছোকৃবা একটু বেশ চট্-পটে" স্মার্টন্ন্ত' (অর্থাৎ নিজেকে যে অত্যধিক $77% 

স্মট ব| চালাক ব'লে মনে ক'রে পণ্ডিতের আমার এই শব-স্থ্ি ক্ষমা ক'রবেন! )--আমায় জানিয়ে দিলে 

সে খ্রীষ্টান_কাঁথলিক। প্রমাণ স্বরূপ সে তাঁর কোট-জামার বোতাম খুলে, কালে কার-স্থতোয় ঝোলানো একটা 

বূপোর (কি দস্তারও হ'তে পারে) গোল পদক, তাতে মা মেরী আর শিশু যীশুর মু্তি ঢালাই করা আছে, সেটা 

দেখিয়ে দিলে। তার রেজিমেন্ট আছে সাইগনে, ছুটার পরে সে যাচ্ছে তার পণ্টনে-সে ফরাসী প*ড়েছে__ 

তামিলও জানে । "আমাকে খ্রীষ্টান ঠাউরে ছিল। এ রোমান কাথলিক, অতএব লাটিন ভাষায় গ্রীষ্টানী মন্ত্র প'ড়ে 

থাকে । আমার এই রকম দু-চারটে লাঁটিন মু মুখস্থ আছে-$৮০ 712112) 00/0 001000১ ][)900110119 600711077 

আব 1৮651008600 0011 (17) ০৮15-তাঁকে শুনিয়ে দিযে ঝললুম যে আমি গ্রীষ্ঠান নই, আমি [31111101116 

ব্রাম।নিম্ত” অর্থাৎ ত্রা্গণা-ধর্মাবলঙ্বী, অর্থাৎ কিনা হিন্দু। তখন তাতে সে দমে না গিয়ে বাললে--০৫5৮18 

1010106, €014৮-ও একই কথা 1” ধর্ম-সন্বন্ধে তার এই আকম্মিক উদারতাট। কতকটা যে আমারই প্রতি ভদ্রতা 

প্রণোদিত, একথা মনে ক'রে একেবাবে পুলকিত হয়ে যাওয়া গেল! তারপর এ তার ছুঃখু জানালে ; একেবাবে 

ধবাসী হযে গেছে কি না-যদিও তার রঙ ছিল মিশ-কাঁলো, আর তার ফরাসীতে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র দ্রাব্ডী 

টান ছিল--তাই সে একটু ক'রে ৮1 ভ্যা" অর্থাং কি না “কারণ ক'রৃতে অভ্যস্ত হ'য়েছে। তাঁকে ভারতীয় 

খাদ্য দেওযা হয়-ছুটী ভাত আর একটু কারে কারী। ভি তাকে দেয় না। বেতন-হিসাবে দৈনন্দিন কাচা 

পয়স। যা তার হাতে আসে, তা তার ফরাসী-ধর্ম বজাঘ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অবশ্ঠ স্পষ্ট কবে মুখ ফুটে? 

বললে না যে, আমি তার প্রতি কাধতঃ সহাম্গভূতি দেখাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'রূলে, আমাদের প্রথম শ্রেণীতে 

ভ।-ট্যা হচ্ছে কেমন। বললুম যে টেবিলে দেয় বটে, তবে আমরা খাই না। শুনে তার চোখ ছুটে। একটু উজ্জল 

, হাল, তখন বাল্লে-"তা বেশ, আপনার! যদি না খান, আমায় বোতলট। এনে দিতে পারেন, তারপর এ সম্বন্ধে 

আপনার চিন্ত। কর্বাব আব কিছু থাকবে ন1।” আমি ব'ললুম, “তা হ'লে তো বড়োই স্থথী হ'তুম, কিন্তু ওবা 

আইন ক'বে রেখেছে ষে, খাবাব-ঘবের মদ বাইরে নিযে আসাট। বারণ।” তাতে ও দুঃখিত হ'য়ে বল্লে-- 

“এ তে| যত সব অন্যায। আরে বাপু, আমি টেবিলে বসেই খাই, আর ঘরের ভিতরে এনে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে 

শরিয়ে-তাবিয়ে-ই খাই, তাতে তোদের কি।” ছোক্রা তিন-পুরুষে খ্রীষ্টান, তার নামটি অধ্ল্তাগগাল ছ্য প্র 

1ন্কোর! ফরাসী নাম _এই নাম কাগজে দেখুলে, নীমেব মীলিকেগ যে কালো-পাথরে-কৌদা চেহারা, আর সে যে 

নংকার তামিল ব'ল্তে পারে, সে কথা অনুমান করে কার সাধ্য! 

ৃ এই এক শ্রেণীর দ্রাবিড়-দেশে ফরাসী-শাসনের স্্টি দেখ। গেল। অন্ত ধরণেরও দেখা গেল। জাহাজে 

কতকগুলি কালো সাহেব যাচ্ছেন। এবাও পণ্ডিচেরীর তামিল খ্রীষ্টান । কর্তা, গিঙ্সি, বড়ে। খেয়ে, জামাই, 

টে মেয়ে। কর্তা হচ্ছেন 11791 হা নোই-তে ফরাসী সরকারের একজন বড়ো চাকুরে'। আলাপের সৌভাগ্য 

নি-_দূর থেকে দেখেছি--এক্ষেবারে কালো সাহেব-ঠিক যেন খাপ ক'লকাতায় সেকেলে বড়ে৷ লোকের বাড়ীতে 

ঘর দিনে সন্ধ্যেবেলা বাজনা-বাজাতে-আসা ফিরিঙী ব্যাণ্ডের কোনও খোষ-পোষাকী বাজিয়ে । গৃহিণীটী 

গ্যবখতঃ পরেছিলেন ভারতীয মেয়েদের জাতীয় পোষাঁক,_চমৎ্কার সবুজ রঙের একখানি মাদ্রাজী সাড়ী, আর 

গয়না, মায় নাকের নাক-ছাবিটী পধ্যন্ত। কন্ঠাঁটী কিন্তু ফিরিঙ্গী পোষাকে, কিন্তু গায়ে প্রচুর গয়না) গায়ের 

কালো রঙে, হাল ফ্যাশানের পারিসের পোষাকে, পাওডাঁরে, চাল-চলনে, হাতের চার-পাচগাছা ক'রে 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুর ২৯ 

সোনার চডিতে ১ ইউবোপীয় মেয়েদেব অহ্ৃকরণে চলব কেযারী করাতে, গলা আৰ কানে (থাপি নাকে বাদী একবা+ 

হীরে-মোতির জড়ো! গয়নাতে, এই মোটা-সোট। তরুণীটাকে প্রাচ্য * পাশ্চাত্তোব এমন একট। কিসত সমাবেশ 

দেখাচ্ছিল যে, তা! দেখে হাসবে! কি কীদবে। তা ঠিক কবুতে পাঝলুম না। অথচ এব পাশে এব মাকে ঝি 

সৌষ্টবশালিনী আর আত্মমধাঁদায় পূর্ণ দেখাচ্ছিল !-_বিলেতে খাতে খাকতে একটী ইৎবেজজ হোল (এব বেশ ম্ 

চোখ ছিল ) একবার আমায় ঝলেছিল--“দেখ হে চ্যাটার্জী, তোমাদের দেশেব মহিগাগব গ্ুরুচিকে প্রশংস। »। 

ক'রে থাকা যায় না_ইউরোপে এসেও তীব| ঘে নিজেদেৰ জাতীধ পোষাঁকটী বজন কবেন না, ভাতে উদেব এহ গশাব 

দেখায় যে, তাতে আমাদের চোখ তে| জুড়িযে যাযই, উপবন্ত তোমাদের জাতের প্রতিও একট। আঞ্চ। হয়” এই 

তরুণীটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন এর বাপ-মার সঙ্গে পিছনের টততর্থ শ্রী খোলা ডেক দিয় ইনি যিলেন 

জাহাজের পিছনের ব্রিজের দিকে । পথে তখন ফরামী সেপাই আব আনামী মেপাই ভীড ঝীণে দাড়িখছিণ, তামিণ 

মুসলমানদের মেষ-মাংসের শনাব দিকে তাকিঘে। একটি ছেক্ব। ফবামী সেপাই কোমাবে হাত দিথে পাড়িমো ছিল, 

বোধ হম জাহাজের গতিবেগেই হবে, মেথেটা চপ্তেচাপ্তে তাব গামেব উপব পাক দিযে পাডতাসেপাইটা [বই 

দেখে এই অপৰূপ ৃত্তি কি ভাবে ব্যাপাবটাকে সে নেবে তা ঠিব কৰুতে পাব না-একট আগ্রঙ্ত £ হাথে 

পণড়ল--151709।) পীর, অর্থাৎ মাফ করুন” এই কথা অন্মট হাবে বালে উঠল, কিন্তু ভপিল বমণা মধুন উচ্চ 

হাসি 1” ফরাসীব! চিরকাল 180017) জাতি-00157]7৭ জাতিমধল দামাপিবা। শি লাতোতগবা। নখে মখে 

মঘপ|, মুখে মদের গন্ধ, যত সব ফরাসী সেপাই, যাব! দাড়িয়েদাডিযে আড (চাথে তাকীক্ছিণ, হাপ। ঠা সটণেই 

হাসতে-হ।স্তে খুবে শ্রেন-ৃষ্টিতে দেখতে লাগ্ল_ আৰ মেয়েটা যখন চালে খাচ্ছিল তখন ছারকগন এ গে 

ফরাসীতে বালে উঠল, “এল্ নে পা মাল্__এটা মনা নয় হে!” গেখেটা শিশচনই শুনতে গলে, আর হাসতোহাস 
চ'লে গেল; বিস্ত আমার ম্নটা এই ব্যাপারে, ভাবতীয মেখে এইকপ 090011050৩, যে ডে! সানন্দে গদগদ হাল 

তা ব'ল্তে পারি না। বিশেষতঃ ধখন ফরাসী হো'করার। উতৎ্স্তক হযে আমাঘ জিডাস| কারৃণে। আসক এণ। কাবা 

কি লোক এরা, এরা কি ক্রেওল্-জাতির ?* জামাইটার সঙ্গে পরে আগাপ কাধলন , ইন্দে চীনের এক গোবেচার 

চাঁকুরে ; আমি পাবিসে ছিলুম শুনে আমার সঙ্গে তখনি একেবাবে হগত| হাযে গেল গাব কি পৌছে? মো। 

কালো চেহার।, সী নয় ব'ল্লে সুগ্যাততিই করা হঘ। ইংবেছীতে বল্লেন, মাইগনে ঘখন জা নাগ 'গমেছিলেশ 

তখন তিনি তার কন্ফেরান্স-এ 'আসিস্ট? করেছিলেন, অথ।ৎ কিন। ব$তাম উপপ্থিত ছিলেন এিবঠ পাছে এই 

পবিবাঁবটার পরিচয় পেলুম। 
(ময়েটীর পোষাকের কথ! বলত গিয়ে, আজকালকর ইউবোপীম ময়েদের পোযাকেব কথা না বালে খাব 

পাব। যায ন।। আমাব নিজেন দেশেব মেয়েদের কাপড়ের সম্বদ্ধে আমার এক? বিশেষ পঙ্চপাতি আঃ ৫ 

এলি যে স্বজ্গাত্যভিমান-প্রন্থত, তা স্বীকাব কারুবো না। যদ্দি কোনও পরিচ্ছদ, বিবার শ্ঠ চট পদাখেন 

খন্তম বালে, জ্ঞানতঃ পুরুষের চিন্তেণ বিশ্তুদ্দিতে কোন বকম বিকার ন। এন, বাখাপথঙ্গ সামান পিজা গে 

» দ্রীদেহের সৌঠবকে দেখাতে পেবে থাকে, ৩1 আমাদের ভারতীয় সাড়ী-বিশেষতঃ উন ডাবতার আর গুজরা! 

ছুঁ'দ পর| সাড়ী। এ একট! এতটা প্রতীয়মান সত্য, যে এ বিষয় নিখে গালোচনা ব| তর 'এখন ক বন ঠা । 

এটা বড়ে। কথ! ব'লে রাখি__নারীদেহের তৌলপাতেব স্বাভাবিক এসামধঙ্গকে ষে পরিচ্ছদ পৃধণ কারে দি 

পাবে, সেই পরিচ্ছদেরই সার্থকতা । পুরুষের শরীর বখন পুরুষোচিত হয, তখন তা দৃঢ়, তার এবা; বব উ্দভাঁ 

খজু, লঘু এবং সাধারণতঃ মেপবঙ্জিত; তাব দুই জঙ্গ। ও চরণ এই ভাব পঙ্গু ও লঘুভার দেহকে 0 

অবলীলক্রমেই বহন করে, ছুই জঙ্ঘাব বা চবণেব প্রকাশ দ্বাবা অপামপ্রন্ত অন্তত হয় না। তেমনি উর্ধ 

মেদধুগ্ত মার গুরুভার যার, এমন পুরুষের পক্ষে তার দুই জঙ্বার যদি প্রক14 ঘটে, ত| হ'লে ক্ুলোধৰ স্থুল- 
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আর সুন্নি হওয়ায় চোথে কুত্ী আর কুৎসিত ঠেকে । সেইরূপ, প্ররুতি স্বয়ং স্ত্রীলাককে দেহের 
উপবাংশ গুরুভার ক'রে জন কারেছেন। সাডী ব। ঘাপবাঁব অববেষ্ট, জঙ্ঘ। আর চরণযুগলকে ঢেকে, তাদের আবশ্তক 
পৃতি দিয়ে, সমস্ত দেহের মধো উদব' এবং অধোভাগে একট! সামগ্ধ্ত এনে দেয়। এইজন্য পায়েব পাতা পর্যন্ত নীচু 
সাড়ী, ব| প্রাচীন গ্রীক মেয়েদের পোষাক, ব| আধুনিক লহঙ্গ। ব| থাঘরা, এমন মনোহর ভঙ্গীতে স্ত্রীশরীরের ম্ধো 
অবিদ্বামান উপবাধঃ-স্ুযমতাটাকে আনে । বিগত লড়াঈফেব পরে কষ বছর ধ'রে ইউবোপে মেয়েদের পৌঁষাকে 
ঘাঘরাটা বেশ উপযঞ্ত-ভাবে না? ছিল__তাতে ততটা এই সুষমার ভ্গ হ'ত ন|। কিন্তু এখন যে পোষাক ইউরোপেব 
মেধেরা প'বৃচ্ছে, তাতে হাট পযস্থ, অনেক সময হাব কিছু উপব পর্যন্ত, প| খালি থাকে, প|-ছুটীকে কাপড়েব ঘেরের 
থেকে একেবাবে অনাবৃত বাখ। ভচ্ছে (অব বেশমেব মো! ব্যবহৃত হয় )| এতে যাকে ইংরেজীতে বলে [()1)-110৬১ 
অথ।ৎ উপবভাবী দোষও এসে গিথেছে ছুই ক্গীণাকাৰ চবণেব উপ গুরুতার ভ্ত্রীদেহ-_বিশেষ সাঁমোব অভাব 
এতে দেখা যায। সারাদিন ধাবে জাহাজে বসে বাসে ফরাশী মেয়েদের এই খাটো হাট-ঝুল খাঘর। পাবে 
খটুথট্ কবে চালে বেডানে| দেখতে হস্ে-এই পোষাক যতই দেখি, ততই মনে হয যে, নারীদেহে কৃপ্ীতম 
পিকাণ যেন এব ছাব| হচ্ছে ৮ভোবে যখন কোনও স্থুলকায। মহিলা, এই ছোটো ঘাঘব। পাবে, হাটু পথ্যন্ত নগ্ন 
পাঁদ্নকে প্রদশন কবে, সামান দিযে যাঁওযা-আঁস। করেন, তখন পিছন থেকে পাঁদদ্বয়ের মেদ-বাহুলায, কখন৭ ঝ| 
পেশী বাহুণা, গুরথ| সেপাইযেব '্ফীত পুপেশী পাকে স্ববণ করিষে দেম। ইউরোপ হঠাৎ কেন এই বিষয়ে এতটা 
ধুরুচিব পণিচয় দিতে শুরু করুলে ত। বোঝ! কঠিন । এট। কি নোতিন একটা স্ুরুচিব মুগেব সন্ধিক্ষণ? 

আব-একটা কথ| লিখে আমাদের 'এই জাহাজ-পরট। শেখ কাবুবে! | মেয়েদেব পোষাকের সমালোচনা থেকে 
“বীবাবে আলাদা কথ। এট! । পবস্ত একটা 'মানামী ঘুখক এসে কবির সঙ্গে দেখ| কণরুতে চাইলে । এই জাহাজেই 

. যীচ্ছে, পারিস-ফেণৎ | কবিব বই ছুই-একখানি অনুবাদ ক'বেছে ফরাসী থেকে তা মাতৃভাষা আনামীতে । কবিব 
'ঘবে শিয়ে গেলুম | এ ইংবেজী জানে না, ফবাসীতে কখ। কইলে . আগাম ঠে.ডাধীব কাজ ক'বুতে হ'ল। অতি 
আধার সঙ্গে কবিকে অভিবাদন কবে, দেওয়ালেব সপ ধুক্ত গদী-আট| কৌচেব এক কোণটাতে বাস্ল । বাল্লে যে, 
আমরা সকলে, বিশেমতং নবীন সম্প্রদায়ের আনামীবা, কবিকে জগতের একজন শ্রেঠ ঝষি বা মহাপুরুষ বলে জানি 
ইনি আমাদেবও গ্রর (10711), কবি কি দয। কবে আমার দেশে একবাব পদাপণ কব্বেন না? সেখান 
"ঠাঁব দেখবার উপযোগা কথ্বোছেব প্রাচীন মন্দিব তো রয়েছে । আমরা কৃতার্থ হবো, তার কথা শুনলে আমাদের 
দশের লোক প্রপূদ্ধ হবে, ইত্যাদি। এই নবকেব মুখ দেখলে মনে হয়, ষেন কি এক অব্যক্ত বিষাদে মাখ।। 
বাসীদের ইন্দোচীন শাসন পদ্ধতি সন্ধে পারিসে নান! বকম বই পড়েছি--এই শাসন ব্রিটিখদের ভারত-শাঁসনের 
ন কেবল যে শাসিত-বর্গেরই কল্যাণের জন্য নয়, সে-বিষয়ে আম'ব কোনও ভুল ধারণা নেই । একে জিজ্ঞাস] ক'রে 
/একটী কথায় য| আভাস পাওয| গেপ, তা থেকে তুলনা সমা:লাচন। ক'বে দেখে, ইংরেজকে তার 10861 

থালাই সন্ধে, অনেকগুণে ভদ্র ব'লে মনে হ'ল। একদল আনামী যুবক এখন প্রাণপণে চেষ্টা কবৃছে, যাতে তা 
াষা, সাহিত্য আর জাতীঘতা নষ্ট ন| হয--যাতে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তারা যোগ না হারায়। ক 
ষ্টবানীতে একে আমি বাল্লুম যে, কঙ্গোজেব আস্কর-এব মন্দিরের ধ্বংসাবশেয় দেখতে যাবার বিশেষ ইচ্ছে আম 
মাছে, খুব সম্ভব শ্যাম হ'যে সেখানে আমব। যাঁবো_-তখন নিশ্চয়ই তিনি কোচিন-চীনের রাজধানী স"ন 

র চেষ্টা কারুবেন। এ ঝ'ল্ুলে, এই খবব যখন তার দেশবাসী শুন্বে, যে কবি আসছেন, তা খন 
শেষ আনন্দিত হবে, আর উপযুক্ত-ভাবে তাবে তারা অভ্যর্থনা কর্বার চেষ্টা! তারা ক'রবে। ধোক্, 

যাজা আর আনাম-ভ্রমণ কি রকমটা হয়। কবির সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ-ভাঁবে আনন্দিত হ'বকটী 
গেল। »* 



জাহাজে-_মাদ্রাজ থেকে সিঙ্গাপুব ৩১ 

আজ ১৯.শ, আজ রাত্রে কোন সমযে কিংব। কাল ভোবেব দিকে (সঙ্গাপুণে 'পীছুপে। আজকে দুপুপ 

বারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছি । অন্য দিনে মতন ভাস্তালাপ কব্তিকাবৃচত খাগয়া চাল্ছে | বিলে খাবাৰ 
সমধে ব্যবহারের জন্য একখানা কবে পব-ধবে সাদা তোয়ালে প্রতোকাক দে আবাব খা্ঘা হাযে গাল, হা 

বাখবাব জন্য 'প্রতোক তোঘালের জন্য একট। ক'ব নীল আব সাধা কীপড়ের থলে দেম। প্রতোক থলের উপ 

গোল, ছোটে। একট। কবে টিকিট লট্কানে। থাকে, তাছে ঘাষ তোয়ালে তার মাম ব। শঃএণ আছা অঙগণ হলিথ। 

থাকে, যাতে কবে তোযালে গোলমাল ন। হযে যাধ। খেতে খেতে কি বল্চলন-_"হ| হে, উতবিকি বিনেমাণব 
তাবতম্যেব তম-বাচক -০৯£ প্রত্যঘটা, আব সংুতের “ই শ্রতাদ। দুটি এক-ইলনা% মেমন, আদ্র আদি, 
4৮60075৯005) না?” আমি ব বললম, আজে হ, এব আগে, ঞ্ভ আ।পুনিক ইৎবিজিব 7৯ হরাতাধটা গ্রা/টানতম 

ইংবিজিতে 75(8- বূপে ছিল।” ক বল্চলন, কিতা হালে এ থে [ ছুগগন :)11151 আ। ঠা, ব। চিক সান 

বাযেছেন, (স্থবেনবার আব দীবেনবার )-আব আমি হাচ্ছি 1২11 এই দেখ তেখালেব টিকিট চিনি (পথ। ও 
আছে__এই দুজন 1২71-156 তাহলে কি আমার ২011)611:0৮ হলেন), - জো মার ব্আাকবণে আহ ₹ বলে ৮” 

খাণ্যা প্রাঘ শেষ হযে এসেছে | প্রধান খানসামা, ফরাসী, পোজ খাবার সময়ে একবার কাবে খাল যাগ, 
আাব বিশেষ কবে বহুবাব আমাদের টেবিলের বীছে আসে । সে এসে কপিকে সেলাম কারে একখান! বেহাল 
টেলিগাম তাকে দিলে , কবি খলে পাড়ে বল্লেন ই দেখ হে, কি মঙগ্িলে ফেপ্লেনব্রিটিন মালমেব এ ত্র 
তান বাডীতে অতিথি হযে থাকতে নিমন্ত্রণ কার্ছেন, তাৰ খনব এলে| এই |” 

ম্বামব। কালকে জাহাজ ছেডে মাবে। | ঘশিঠত। বা এমন কি বেশী সাপ।প খব ই কম মাথার সঙ্গে ভাথেছে, 
৩৭9 এদেব মুখগুলে। পবিচিত হযে পণডেছে | এব| মে কবিব প্রতি ভক্িগক, তার আনেক প্রমাণ পেখেছি। 

আন বিকালে মাব সন্ধ্যে এদেব জনকত"কব সঙ্গে শোতন কবে শালাপ ভাল | এপটি ফব।সা পরিবার থা 

[আনামেম্বামীটা এঞ্জিনিঘার, সঙ্গে শ্রী আছেন, আব একটা কগ্ঠ। _দাহাছের মধো সবচেষে সেণ। গন্দণা এষ্ট তথা 

কণাটা। সন্দ্যেব দিকে লাইব্রেবী-ঘবে বসে এই চিঠি লিখছি, এ মেখেটী এ ঘবেউ পিথানে বাজান, এপ ম।৭ ঘবে 

'যেছ্েন। এর ম! আমার সঙ্গে আলাপ কাবৃণেন, আছি পাবিসে ছার ছিলুম নে চট,কাবে মামীঘত। বাবে দেল্লেন। 

বিব খবব লিজ্ঞাস| ক'রৃতে লাগলেন ।-শেষে আমি পাবেন-বাপুকে ডেকে এনে, ভাকে গাব ভাব কঙ্াকে হব 

স্বাজ শুনিয়ে দিলুম--এব| ছুজনে অনেকক্ষণ ধবে এসবাজট। পরথ কাবে দেখতে পাগুলেন। শোনে মার কথ। 

তন মেয়েটা__ইউরোপীঘ মেঘের অবশ্ঠন্তাবী খেঘাল_তাব সইথেব খাত নিযে এল ঙামাদের এই মামাগ্ পালাবের 

ত-স্বৰপ এই খাতাঘ আমাব নাম সই কবে দিতে বাল্লে। তার গা বালাণেন, ভাব একথ! বাশতে মাঠম তথ না, 

ন্ধ কবি কি দয়! ক'বে তাব মেণের খাতাঘ দ্বুছন্ধ লিখে দেবেন, আপ উর নান সই বারি বেশ, পাগল।ম আপ 

₹ংবেজীতে ? আছি ব'ললুম যে আমি কবিকে ব'ল্ছি_এ এমন কিছু রে কাছ কিড় অঘ। কবির কাছে বাশ 

তনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার কর্লেন। পরবে তিনি ছোট একটি বা€ল। কবিহা, আব ভাপ ইতবিগা অস্টবাদ, আৰ শিদ্দের 

[মের দক্তধত করে দিলেন , মার মেধেটীব গাধেব নিদেশমতন আছি আমার নাম বালা পাব ইপপেদীতত। আব 

একট! স্মরণষোগ্য বচন-হিসাঁবে, ফরাসী অন্বাদ সমেত “নাতং বেদ” কথাটি সঙ্গতে লিখে দিলুম | করিবে প্যান 

দেবার জন্য ম| দেখ কবৃতে এলেন-_ মেমেটা তখন হঠাৎ বড়ো লাক হাথে গল-কিগ »| বাল্ছে পরবে এপ 

আমাকে এদের শিষ্টাচারের মপ্যস্থৃতা ক? রৃতে হ'ল দোঁভামী হে । ফবাসী লেক ন্যোডিল্ এসে করিব কাছে আনেক 

প্রশ্ন ক'রে, খাত। বা'র ক'রে তার জবাব লিখে নিলেন_-কিপি' কাঁকে বাল্বে, কবিতা? কি, কবিব সঙ্গে ঠাব পগেব 

সম্বন্ধ কি, কবিব মহত্ব কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ে । কবি দীবে-দীবে সমস্থ কথাব উদ্ভব দিলেন, ভদ্রলোক ছ| তাডাতাডি 

লিখে নিতে লাগলেন। আমি সেখানে তখন ছিলুম ন!, তথন প্গুচেরীব ফবাসী ভদ্রলোকটার সঙ্গে কথ কইছিলম 

লিন 



৩২ '  যবদ্ীপের পথে 

এর শ্রী, ধে মহিলাটী খুব ধীর প্রকৃতির বাঙালী গৃহিণীর মত, ধার সাড়ীর প্রতি অঙ্রাগের কথা আগে বলেছি, 

ইনি এসে প'ডলেন, তখন এব সঙ্গেও আলাপ হ'ল। স্বামী এখন সাইগনের কাছে জজের কাজ করেন, পঞ্ডিচেরীতেও 

জঙ্জ ছিলেন_ হিন্দু আইন, দামভাগ মিতাক্ষরা, জানেন । স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বাগালীদের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা আছে। 

ন্নীটার জন্ম হ'ঘেছিল পগ্ডিচেবীতে। স্ত্রী তাখিল জানেন, তামিলে কথা কইতে পারেন। ছু'জনেই ভাবতীয় 

কারু-শিল্লেব অন্গরাগী। স্বীটী সাড়ীর প্রশংস। করলেন । তার হাতে ভারতী স্বর্ণকাবের তৈরী সোনার কাকন র'যেছে 

ত। দেখালেন; এবং প্রত্যেক ফবাসী স্ত্রীলোক য| জিজ্ঞাস। ক'রেছে, ত৷ জিজ্ঞাসা ক'রুলেন_কবির ছেলেপুলে কি। 

তাব পর আমাৰ নিজেব ঘরেব খবর জিজ্ঞাসা কর্লেন__বিবাহিত কি না-স্ী কোথায-_-ছেলেপুলে কটা-_আমার 
তিন বছর বয়সের মেয়ের কথ! ব'ল্তেই মহিলাটী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন ব'লে মনে হ'ল, তিনি নিজেও 

ভেলেমেখেব ম| | তাব পর বাড়ীর আরও খবর জিজ্ঞস। ক'রূলেন,-_ভাই-বোন্ ক'জন, বাব। মা আছেন কি না, 

ইত্যাদি ইত্যাদি । এত প্রশ্ন কখন৭ কোন৭ ইংরেজ মহিল! হ'লে প্রথম আলাপেই, তিন মিনিটের মধ্যেই 
ক'রৃত ন|। এই থে শান্ত-্বভাব। মহিলাটার সঙ্গন্বে আমবা ষ| ধারণা ক'রেছিলুম, এবং কতকটা ম্নেহেব সঙ্গে যে 

'বেনে-বউ' নাম নিমেছিলুম, দেখছি, বাস্তবিকই ইনি তেখনিই কোমল-হদযা। আরে। আগে এদেব সঙ্গে 
সাহঘাত্রিক সৌহার্দ্য ক'রৃতে পার্তুম, তে| বেশ ভত | যাই হোক্, জীবোধাজ, জাহাজেব এই দম্পতীর স্মৃতি 

সহজে যাবে না। এব! কবিকে অভিবাদন ক'রূতে চাইতে, কবির কাছে আমি এদেব নিষে গেলুম ; কবিও 

এদেব দুজনেব শিষ্টতা আব শালীনত। লক্ষ্য ক'বেছিলেন-স্বামীব ভাঁঙা-ভাঙা ইংবেজী আর স্সীর ফরাসী দ্বাব| এব 

কবিকে সাইগন অঞ্চলে আস্তে অশ্রোধ কা'রূলেন। 

রাত্রি দশটা । কবি তার একখানা ফোটোগ্রাফে নাম সই ক'রে দিলেন, বিদাষে কালে কালকে জাহাজে 
কাপেনকে ম্মীরক-হিসাবে উপহার দিতে হ'বে। সকলে একে-একে শুতে গিয়েছে । নাঁচ আজ একট্রথানি হ'যেই 

থেমে গিযেছে- বোধ হয় সকলে কাল সকাল সকাল উঠে সিঙ্গাপুরে নেমে খুরে আস্তে চাষ। আমরা নিজেদের 
ক্যাবিনে নেমে এসে জিনিস-পত্র গুছিযে শিলুম-আব জাহাজেব চাঁকবদেব বখশীণের একটা ব্যবস্থ। 

কবে ফেল্লুম। 

রাত্রি সাড়ে এগাবে।ট।। বিছানাঘ শুধে-শুষে, আমাদের জাহাজের পর্বটা ইতি কবে, এইবাব কলমকে 
বিশ্রাম দিচ্ছি । 

৩। মালয় দেশ সিঙ্গাপুর 

ইপোঃ, পেরাক্ রাজ্য 

মালয় উপদ্ধীপ 

সোমবার, ৮ই আগস্ট ১০২৭ 

আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌছুলো সকাল আটটার দিকে । জাহাজের যাত্রীরা সকলে সকাল-সকাল 
ঘুম থেকে উঠে" তৈরী হ'ল। মোট-ঘাট দেঁধে সবাই ঠিক হয়ে রইল, জাহাঙ্গ ডাঙায় ভিড়লেই হয়। জাহাজে 
গত দু-তিন দিন ধ'বে যে-সব ফরাসী সহঘাত্রীদের সঙ্গে একটু. ঘনিষ্ঠত|৷ জ'মছিল, তাদের সঙ্গে কার্ডের অদল-বদল 
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করা গেল। আমাদের কীশ্দোদ গাব কোচিন-চীনদেশে যাবার কথা হচ্ছিল, সেনা বাসী পর অবিকত 4. 

কোচিন-চীনের রাজধানী সাইগন বনবেব আশে-পাশে এদের ছু-এক জনের বাচী থা কমস্থল , হাবা নান ০, ব1না 

দিয়ে বলে দিলেন যে, কোচিন-টীন আব কান্বোজের দিকে এল পরে, যেন আামবা শিশ্মভ তাদের খবণ পিই | 

জাহাজ ধারে-দীবে জাহাদ-ঘাটাব দিকে এগোচ্ছে । আমব! দেখছি, দবে সিশবাপুব শপ, চাই দেব 
বাকের সঙ্গে-সঙ্গে শহবের জেটা উতাদি ভালে ক'রে নজবে আসছে | জেটাব ধাবে, যেখানে আমাদের ই) 

বাঁধবে, সেথাঁনে কত ন। ভাড! দূৰ থেকে হবেক বকম পোধাক-পব| মাঘ, চীনে ঝুলীর কালো আব নাও 

পোষাক , খাকী র্ঙব জাঘা-কাপড-পবা প্রচব লোক , সাপ ডিলেব গলা-আটি কোর-পান্টের প্রচ, ৭! 
চওড়া-জরী-পাড কাঁচি ধৃতী আব গামে টইল শাট-পবা, ঝটী-মাথ। বা নেছা মাখা, সোনার হাসল গলান সি) 

চেটাব দল, হাল্কা বুঙব কাপন্ডেব লাউঞ-শ্ুঃ-পব। ভাবতীথ ভদলাক শালার ৭1, উচ্ল মপৃছ) এপপ্তণে আও 

লাল রঙের, জবীব বুটাদাৰ শাডী প'বে ভাবতীয় মেয়ে, তামিল , সাদা জীনেব আর বাদাসা হণ অন এট পঝ। 

05 সি নবম ফেপ্ট, হাট সাথাধ, পাল লুন্দী পবা, গেদি গাযে জামিল কুল, খাকা পোয়া, 

ঢাডা, লক্া-চগডা শিথ পাহাবা৪যাপা। গুরুখাব মতন আক্কতিব মালাই পাভাবাদযাল।। গা গবগব শাথবের 

পোশ্তার খোল জমী-টরকুনেব উপবে, মালগাডীর লোহাব লাইন-পাভা পাশ্সায় ছু পাপে, পিচে, আশে পাশে 

স্তপাকার ক'রে সাগানো মালেন বস্তা, কাঠের পাপে, দেবদাক কাগেল বাল্স, জাহাদের টা) নত] লোহান 

শিকল, জাহাজ আব ডাঁাব মন্যে চলাচলের ছন্য বেলিডপ্যাল। কাঠের মাকে! | এইসবেব মনো, এ হেল 

বকমেব পোধাক-পর1, সাদ| কালে! আধধকালো গৌববর্ণ শ্ামবণ নান| বাব লোক নিযে, দিনে কবোগেটর 

&াতিওযালা মাল-গুদামের সাবিকে 1)701-80)01)0 বা পৃষ্টকুমিক। কারে, সকাল সাডে আটিটাব ১৯৮০ (বোদ্দ,ণে, ফ্ষাত 

সিনেমার ছবিব মতন এক চিত্র ক্রমে চোখের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতব ভতে লাগল | দবে শাশ্থিশিকতনের অন্যতম 

অপ্যাপক ও কর্মী বন্ধবব আবির়মেব সুদীর্ঘ বপু পক্ষাগোচব ভ'ল, গামব| জাহাঙ্ছেব বেলিছ পাবে দাড়িয়ে হাত 

নেড়ে তাকে অভিবাদন ক'বলুম, তিশি৪ অন্মানে আমাদের চিন্তে পেবে, হাত ভুলে আমাল দাগত পারলেন । 

একদিকে ঘাটের কাছে জাহাজের ধীব-মস্কব গতি , আর অন্দিঃক জাহাজেব ভিতবকার মালনগ্তলিব গো 

মনের চাঞ্চল্য আর নংস্ুকা, আর প্রত্যেক চলাঁফেবাব দ্বার দেঠেব মধ্যে দিথে ভাব অঠিবাযরিএই ছটেব 

মধ্যে একটা বেশ অসামগ্রস্ত দেখ গেল। নীচেকার খাউ-ক্লাসের খোলা ডে থেকে তথন গামীদেব সরালে 

হয়েছে, কারণ জাহাজের খোল থেকে মাল তুলে নামানে। ভবে । আমাদেব পরপবিচিত প্ডিচেবার ভারতীয় 

সেপাই ছোক্রাটী দেখি, ধোপ-দস্ত জাম।-কাপড় বার ক'বে পরেছে, আব একটা ফে্ট টরপি একটু কায়দ। কবে 

বেঁকিয়ে মাথায় চ'ড়িয়েছে ; জাহাজের কাছি বাধবাব মোটা লোহাব খোট। একটার উপব বসে-বাসে সে চর 

ফুঁকছে) পাছে তার ধবধবে ফরসা পেপ্ট,লেনের পিছনে দাহাজেব ধুলো আর কগ্ুলাব গুডে। লাগে, তাই প্ররই 

উপরে একটা ময়লা রুমাল পেতে বসেছে । আমাম্ম দেখে, দোস্ত্ী ক'বে নীচে থেকে ফরাশীতে ঠাকলে_“কেমন 

মখায়। এইবার তে। গন্ব্য স্থানে পৌছুলেন। আমিও শহর দেখতে নাম্ছি।” শহর দেখাব নামে, কাদিন 

জাহাজে আটকে থাক্বাঁর পর ভাঁডায় নেমে একটু ঘুরে বেডানোব ইচ্ছেটা হণয়া স্বাভাবিক । প্রথম আর দ্রিতরীম 

শ্রেণীর যাত্রীদের অনেকেরই শহর দেখতে বেরুবে বলে, প্রাতবাশ সমাপন কারে, তৈবী হারে দাডিয়েছে। 

মাথার বড়ো-বড়ে। শোলার টুপী চড়িয়ে ছেলের! গম্ভীর হ'ে' বেলিউ, ধর দাঁড়িয়ে, তার! মার সঙ্গে বাবার সঙ্গে 

শহর দেখতে নাম্বে। 

জাহাজের যে দ্বিক্টায় লোকের ভীড়, সেই ডাডার সামনে, ডান দিবটা থেকে সারে এসে, কবি এহখল গোল! 

দিকে বসেছেন। তার সামনে মানুষের ভীড়, জেটা, এসব নেই-_খোণা উদ্ভাসিত নীল সাগর, দবেপবে ছেটে 

৫ 

ছে! 
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ছোটো দ্বীপ; কৌয়াস। কেটে গিয়ে সব ঝক্-ঝক কারৃছে, বোনুুরে সব যেন ভাস্ছে_খাপি ছই-একটা ছোঁটে। স্টীম- 
লঞ্চের ফোস্ফোসানি, আর দরে প্িঙ্গাপুরেব ছোটে। খাডীব মধ্যে দুএকথান। জাহাজ নঙ্গর ক'রে রাযেছে। জাহাজ 
ঘাটে লাগাবাৰ ব্যবস্থ। হচ্ছে ও পিকে, আর এ দিকে ছেটে-ছোটো তিন-চাব খান। ডিডি ক'রে মালাই আব চীনে 
€ছকর| নকতক এসে হাজিব।__নীচে থেকে ইংরেজীতে শোর-গোল আবন্ত ক'রলে--জাহাজের উপব থেকে জলে 
পয়সা ফেললে, ভিডি থেকে জলে ঝাপিষে, পযসাট। ডুব তে-ডুবতেই সেটাকে ধাবে ফেলে তুলবে । দু'চাব জন 
ইউবোপাধ, পযস! আনী ছুধানী ফেলে-ফেলে এই মজ। দেখতে লাগ্ল-আব ছেকিবাদেরও তারিফ করতে 
হয়, ঠিক ডুব মেবে-মেবে পথসা গুলি ধ'রে উপরে তুলে দেখাতে লাগ্ল। 

যাত্রীদের মধ্যে যার। কবিব সঙ্গে পরিচিত হঃয়েছিলেন, তার। বিনীত অদ্ধাপূর্ণ ভাবে তাব কাছ থেকে বিদীধ 
নিতে এলেন । কাপেনের তবফ থেকে প্রধান অফিসার এলেন, বল্লেন যে, কাঞ্জেনকে কাঁজেব দক উপবে 
থাকতে হচ্ছে, তিনি আস্তে পারুলেন না, তবে তার বিনীত অভিবাদন তিনি জানাচ্ছেন। কবিব ফোটে! 
পেবাব ধুম পড়ে গেল। যার-যাব ক্যামেঝ| ছিপ, সে এসে তার ছবি নিতে পাগ্ল। খানিক পবে কাপ্রেন সং এসে 
ধন্যবাদ দিলেন। কবির হপ্তাক্ষরধুক্ত ছবি একখানি ভাব কাছে কবির ম্মবণ-চিহ্ু হিসাবে পাঠিষে দিয়েছিলম, 
তার জন্ত ধন্যবাদ দিতে এলেন । ডেকেব এই ধাবেও কাজেই খানিকক্ষণের জন্য মানুষের ভাড হ'ল। এব মধ্যে, 
নীচেব ডেক থেকে তেতালায় উপরেব ফাস্ট -ক্লাঁস ডেকেতে, বিশ্ব থাড-ক্লাসেন যাত্রী এসে উঠল, এখন দিয়েই 
তারা নীচে নামবে +-চেটার দল , মার্রীজী মুসলমানের দল , বীন কাঁপড-পরা, পাতল। সন্দব দীর্ঘ চেহারার, তীক্ষনাসা।, 
আগ্ত-লোচন, কানে হীরার ফুল, কতকগুলি অন্নধঘসী তামিল মেয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিচেবীর সেই সেপাই 
ছোকর|1। একটু বেশী একম সপ্রতিভ ছোকবা , ফাস প্াসেব ডেকে লা-পবওয়। ভাবে, কড। বিভীর মতন গন্ধওয়াল। 
এক সিগারেটের ধৌয। ছাড়তে ছাডতে সে খুরে বেড়াতে লাগ্ল--উপরের ডেকে সহজ-ভাঁবে চল-ফেরা ক'রূতে সে 
যে অভ্যান্ত, এটা ভালে! কবে যেন সে বুঝোতে চাষ | জাহাজের না দিকে যেখানে কবি বসেছিলেন, সেখানে সে 
এল" । আমি সেখানে ছিলুম, সে চেচিযে ছুই-একট। কথা কায়ে, কৰি ঘে-বেঞ্চির উপবে বাসে ছিলেন, তার সঙ্গে 
অনেক দিনের পরিচয আছে যেন এই রকম ভাবট। ক'রে সেই বেঞ্চে, কবির পাশেই ও বপ করে বসে পডল। 
আর কিছুর জন্য ন| হোক্, বযসের জন্য, আর কবির শ্রদ্ধা-উৎপাদক চেহারার জন্যা, ঘে একটু সমীহ কব! উচিত, 
সেট! তার খেয়ালেই এল" ন|-সে ব'সে ছুই চরণ প্রসারিত ক'বে দিযে, তার সেই বিডী-গন্ধী সিগারেটের ধোঁয়া 
পিরুদ্ধেগ হ'যে ছাড়তে শুরু কবে দিলে । আমি তখন “ওহে ছোঁকর।, শোনো--” বালে তাকে ব। হাতে কারে 
তার ব| কীধ ধ'বে, একটু সবল সদুঢ ধারতার সঙ্গে বেঞ্চি থেকে টেনে তুলে, ডানদিকের ডেকে নিয়ে গিয়ে, মাগষের 
ভাড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম | জাহাজে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একজন আঁনামী সেপাই মারা গিয়েছিল -_- 
মাসেয়ি থেকেই বেচাবী বুকের অস্থথে তূগ্ছিল। তার শবাধার শহরে নামানো হবে, সেই বিষয়ে কতকগুলো 
ফরাসী খালাসীর সঞ্ধে ফরামী যাত্রীদের কথা হ*চ্ছিল,__ডাগায় ভিড়বাঁব চব্বিশ ঘণ্টার আগে মৃত্যু হলে, শ'-এর 
সংকার জলে ফেলেই ক'বতে হয়, আর চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে হ'লে ডাগাঘ নামিয়ে দিতে হয, এই রকম জাহাী 
আইন আছে তাঁর কথা হাচ্ছিল। পঞ্ডিচেরীর ছোকর। আলোচ্য বিষয শুনেই সেখানে জমে গেল-_দু-'একজন 
ফরাসী মেয়ে যাঁঝ। এই দলে দাড়িয়ে সব কথা শুন্ছিল, আর মৃত সেপাই বেচারীর জন্ত ্ত্ী-স্বলভ দুঃখ প্রকাশ 
ক'রছিল, সেই মেষেদেব কাছে তার ফরাসীতে সে গল্প ফাদ্তে লেগে গেল-_ব'ল্লে যে, সেও এক জন “সল্দা ফ্রান্সে” 
অথাৎ ফরাসী সেপাই-_থে মানামী সেপাইটা মারা গিয়েছে সেই 'ত্রাভ্ অম্, ব| ভালো মান্যটার সঙ্গে সে পরশু 
দিন পধন্ত কথা ক'য়েছে, ইত্যাদি । তাকে এই রকম ক'রে ঝেড়ে ফেলে কবির কাছে ফিরে ফিরে এলুম--তিনি 
বলেন-_-বাচালে হে! আমি মনে ক'বুছিলুম চুরুটের ধোঁয়ায় এইবার আমায় তাঁড়ালে ।” 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর ৩৫ 

জাহাজের সিডি নামিয়ে দেঞ্1 হাল, সিডি ডাায লাগল, ঠিক কবে এসটাকে বাট ক দয়া হ:৭-িন 
লে বন্ধুবব আবিয়ম্ উপবে এসে পডলেন | বারী'ণ মধ্যে নামবার মাঝ, তাব। নামতে আব কারনে । আনন 
ব'ল্লেন যে, মাল্য দেশের লাটসাংহর 177 11000) (01110 জব হিউ ক্রিফউ লাট বাজণ মদব গাজী গা 
দিয়েছেন, কবিকে সেখানে গিয়ে উঠতে হবে, তিন বান্িৰ ভাব অতিথি হাথে থাকতে হবে, পরে তিনি অগ্ত চাদ 
মতিথি হবেন। লাটবাডাণ আতিথোব মাদার মধো খাক্বেনতকিবিকে কিন্তু এতে আছেই খুশী খশা হার 

দেখাল না। খ| হোক, একটু পাবই নীচে থেকে সিদাপুব মিউনিসিপাশ্টিব সভাপতি ই 18174 শ্রীম গা 

কাবাব, আব সবকার তবকেব 311. (00001)])1] শ্ীঘক্ত ক্যান্দেল, এব! উপপ এলেন । আবিখম এধেন দুজনের 

পবিচয কবিমে ধিণেন। এব। বল্লেন, শীচে কৰিব স্বাগতেব জনা অল্প একট ব্যবস্থ] হাখেছে, তিনি কি এইবার 

নীচে নামবেন? বন্ধব! কেউ-কেউ উপরে পাদে গেলেন, উপবে যাথী আব জাহাজের লোকেব। বেলিড পাবে মাব 

দিয়ে দেখতে লাগ্ল। আপিমম্ আাব আমি কবিব সা্গ নীচে নামলম | শিথ পাহাবপঘালাব। ভীড ঠেকাতে 

শাগ্ল। নীচে একটু খোল। জাঘগাতে কবিকে এক ঠেথাণে বমিষে একটা তামিন ভ্লোক ইতবেজত ছোটো খা) 

একটী বকতত। দিথে স্বাগত কাবলেন মালা দেপ্ুঘ। ভাল, উপস্থিত ভদ্রবর্গেব মন্য গোলাপ ফলের ব্গননহাশ্ 

বিতবণ হ'ল, গোপাপ জপ ছিটান। ভাল, গোল। চনন দেপন। হ'ল। সকালের সঙ্গে কাবিব পবিটয় কাবিমে ণ। 

হ'ল । কবি সংক্দপে দ্াকখাধ উত্তর দিলেন। কতকগুলি তামিল মহিপ। চেথাবে বাথে ছিলেন, ছাদের একাগনের 
হাতে ছিল একটা দক্ষিণা খাণা, তিনি সেই ভীড, বোদ্দ,প, আণ দল থেকে আশ পাশ থেকে গেটা হেন হটস্থানেণ 

সকমাবি গোলমাল, আওয়াজ, পাশেব বাস্তাম চলন্ত ঘোটবগ। চীব ভে পু, এই মবের মধো, নীণ। ঝাঙিয কোমণকঞি 
গান ধাবলন_গোদলমালে তাব কিছুই শোন। গেল ন। খালি চিৎ বাঁণাব ঝগাবেব একটা আদট। বেশ আর 
গপাব খামছে একটা-আপটা গিট্ুকিবি কানে বাজতে পাগল । কৰিব স্বাগহেব এই প্রথম পান! টতেই 
তাক পাট-নচীব গাচীতে কারে নিন গেলেন বদ্ীবব আবিঘম, পাব শহরের কতিকখচলি বিশিষ্ন ভর্রলোক। 

ভাপে। , ১০৪ আগঠ। 

তিথি পে মামাদেব গ্রহণ কাবেছিলেন শীঘক্গ মোহম্মদ আলী নামান | লাট ভবনের পর শেম কাণে 
কবি এখানেই এসে উঠবেন ঠিক ছিল। পিঙ্গাপুবে আমব। আতধিন কাটিই_খার এই সত দিনের সব-চেখে 

আানন্দমষ গতি যা আমাদের মনে থাকবে, তা হাচ্ছে শ্রীনক্ত গামাগী আর ভর পবিবাপদ্ধ সবর শৌগগ্ঠ, আর পদের 

এক অতিন্বন্দব, স্বাভাবিক আিজাতাপুণ ভরত এদের আতিথিমৎবার কেণল বাঠবের পিকে সৌগগে ব| 

শতিথিদের অতন্দ্র সেবা নধ, এদেব সঙ্গে সাহচগ আব সদাপ[পপ, এদিন মানসিক ইউকে গুণে, আমাদের প্রা 

গাতিথ্য-প্রকাশের পক্ষে সহামক ও আনন্দ-দাঘক হানেভিল | সিদ্দাপুব শবে পুনে আটি মাইল দূবে নাগা) সিগলাপ্ 

ব'লে একটা স্থান, সেখানে সমুদ্রে ধাবে ঘন না'বকল ঝনে ঘেবা, সাদ। পাপিণ উপাবে ক নান ব[গান বাড 

শ্বাছে। তাব মধ্যে চম্কাব একটি বাড়ী শ্রীঘুক্ত ণাঘাজী মভাখযেব, সেখানে আমাদের মোটবগাডা কালে শিষে গেল। 

নাডীব পিছনে, দক্ষিণে, বেশ তাজাখাসে-ভবা একটা ছোটে| মঘদান মতন, আর ভাব পরেই সমুদ্র । দবে পরবে 

ছোটো-ভোটে। দ্বীপপুঞ্জ, আকাশের গাষে তাদেব পাহাড়ের নীল বেখা। জোয়ারের সমযে আশ পানের শাবকাপ 

গাছেব পাঁতাকে মর্তর শব্দে মুখরিত ক'বে, দর্শিণেব বাতাস বইত , ব।বান্দাঘ ব'সে, ঝ সমুদ্রের পাবে গিঘে চেঘাপের 

উপরে গা ছড়িয়ে দিযে, এই ছুলভি বাতাসটুনু সধা্থ দিঘে পান কাবেণ যেন তপি হঠত না| বছো বাছাটা ভাণ। 
একটি কবে ঘর আর তারি লাগাও বাবান্দ| আব গোসল-পানা ছঘাল। নাব দুটী চমৃখকার থাক্কবাণ জাগা, বড! 



৩৬ ষবদ্ীপের পথে 

বাড়ীটার সাম্নে মযদানের ছুধারে ছিল, তার একটীতে কবির থাকবার ব্যবস্থা হয়। সিগ্লাপের এই বাড়ীতে 

মরা পরম আনন্দে সাতটী দিন কাটাই । 

আমাদের গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত নামাজী আর তার পরিবারের সম্থন্ধে দু-চারটা কথ ব'লে, তাঁর পরে অন্য বিষয়ের 

খবব দেবে।। নামাজী মহাশয়ের। হচ্ছেন ইরানী-পারস্ত দেশে এদের বাড়ী। ঘরে এর। ফারসী বলেন, ধর্মে 

বাহতঃ আন্ষ্ঠানিক ভাবে, এরা শিয়া-মুসলমান। বাল্যে নামাঁজী মহাশয় দেশত্যাগী হ'য়ে ভারতে আসেন, মাত্রাজে 

এর কারবার ছিল। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে এসে ব্যবসা ফালাও ক'রে জমী-জেরাঁৎ বিষয়-সম্পত্তি রবার-এস্টেট 

ইত্যাদি ক'রে, একরকম স্থায়ী হ'য়ে বসেছ্েন। এখন শহরের গণ্যমান্য লোকেদের মধ্যে অন্যতম তিনি । হঙকঙ২এ 

এর দূর সম্পর্কেব ভাইয়েরা কারবার করেন, গত বার কবি যখন চীন-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে হঙকঙ২এ বান-তখন এদের মধ্যে 

একজন কবিকে আদর আপ্যাষন করেছিলেন; হওকঙ-প্রবাসী নামাজী গোগীর একজন, শ্রীযুক্ত আলী মোহম্মদ 

নীমাজী, আমরা সিঙ্গাপুরে যে সময়টা এদের অতিথি হ'য়ে ছিলুম, তখন সিঙ্গাপুবেই ছিলেন, এর সঙ্গেও আলাপ 

হ'ল-_চম২কার লোক ইনি। এদের সমাজে নামাজী-পরিবারটা বিবাট্ একটা পরিবার । শ্রীধুক্ত নাঁমাজীর বঘস যাট 

আন্দাজ হবে__-এর আট মেয়ে, চার ছেলে। এদের সমাজে খুড়তো জেঠতে|। ভাই-বোনে বিষে হয মেয়েদের 

গধ্যে কারোনকারে। এই রকম ঘরাঘরি বিষে হযেছে । এর বড় জামাইমেবও পদবী নামীজী, মক্কাঘ গিয়ে হজ ক'রে 

এসেছেন বলে, একে মিস্টাৰ হাজী নাম(জী ব'লে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়__ইনি 9 বেশ লোক । 

নামাজী মহাশয়ের অন্য একজন জামাই, শ্রীযুক্ত শিরাজী নামে-_অতি প্রিয়দর্শন, সৌজন্যের অবতাব একটা যুবক, 

আমাদের স্বচ্ছন্দত। আর আবামের জন্য যন্ত্র ক'রতেন--এঁরা শহরেই মন্ত বাডীতে থাকেন, সিগ্লাপের নাগর-তীবের 

বাটীতে খনিবাব রবিবার এই ছুটে। ছুটীর দিন কাটাতে আসেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত শিরাজী সাতদিন ধারে আমাদেব 

কাছে-কাছে থেকে, আমাদের আতিথ্যের স্ববিধাব জন্যই সিগ্লাপের বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীগুক্ত শিরাজী ইংরেজের 
মতন খাস। ইংরেজী বলেন, আর নিজের ভাষা ফারসীও জানেন, হিন্স্থানী আর মালাইও ব'লতে পারেন, একটু 

তামিল জানেন । কবির সঙ্গের লোক বলে আমরা যে যত্র পেয়েছি, ত। কথায় বল্বার নয়। বৃদ্ধ নামাঁজী থেকে 

আরম্ত ক'রে সকলের আতিথ্য-কর্তব্যের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে প্রীত হ'য়েছিলুম--এ রা কেমন সহজ ও 

স্থন্দব ভাবে, এদের নিযত-সচেতন উপস্থিতি আর সেবা-পরাধণতাকে অতিথিদের চোখের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে 

রাখতেন । প্রথম তিন দিন কবি সিগলাপে রাত্রিবাস করেন নি, চতুর্থ দিন তিনি এখানে বাস ক'রতে এলেন । 

তখন থেকে বুদ্ধ নামাজী মহাশয় প্রীষ সর্বক্ষণই কবির সেবার তদবীরের জন্য উপস্থিত থাকৃতেন। হ$কও-এর নামাজী 

মহাশয় অতি শিক্ষিতচেতা লোক । ইংরেজী তড়বড় ক'রে ব'লতে পারেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে রয়েব'সে, মাঝে- 

মাঝে তার মাতৃভাষ। ফাবসীর সাহীষ্য নিষে, তিনি নানা বিষয়ে আলাপ জমাতেন। আর সব কথায় এমন একটা 

উচ্চশ্রেণীর মানসিক উতকর্ষেব পরিচয় দিতেন যা আমাদের কলেজে-পড়া পাস-করা ছেলেদের মধ্যেও দুলভ। সকালে 

আর সন্ধ্যায়, বিশেষতঃ সন্ধ্যায়, আমাদের খাবারের-টেবিলের চারি ধারে ব'সে এইসব আলাপ চ'ল্ত, আর সান্ধায- 

 ভোজনের পব, সাগর-মুখো হ'য়ে বারান্দায় ব'সে, অনেক রাত পর্যন্ত এই পারস্য দেশীয় অভিজাতমনা লোকগুলির 

সঙ্গে বাক্যালাপের আনন্দ লাভ করা ঘেত। হঙ্কঙ-এর নামাজী মহাশয় একেবারে স্বদেশের মায়া কাঠান নি; বুদ্ধ 

নামাজী মহাশয় কিন্ত ভারতবর্ষে বহুকাল থাকার কারণ, দরথান্ত দিয়ে ভারত-সরকারের কাছে হিন্দুস্থানের অধিবাসিত্ 

কবুল ক'রে, নিজের ভারতীয় স্বীকার ক'রে নিয়েছেন ; কিন্তু আর মকলে তা করেন নি। হঙকঙএর নামীজী মহাশয় 
ব্যবসায় উপলক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপে আর এশিয়ায় ঘুরেছেন। ইউরোপের মধ্যে রুষ দেশে, আর এশিয়ার মধ্যে 

সাইবিরিয়ায় তিনি অনেক কাল কাটিয়েছেন। ভুডিভস্টক থেকে লেনিন্গ্রাড, কিয়েভ, ওডেসা আর বাটুম, লব 

জানেন। দুনিয়ার গতির সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিব-হাল, মাতৃভূমি পারস্তেরও ধবর রাখেন। ও দিকে আবার যবদ্বীপ পর্যস্তও 
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নর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিন্ন, ঘরে বসে-ব'সে পড়া-শুনে। করে, মানব সমাজের ইতিহাস, বিশেষ কবে 

পারন্সের ইতিহাস আর তার সভাত। সঙ্ন্ধেও বেশ জ্ঞান অজন করেছেন। এহেন মান্ঠষটাব সঙ্গে অঙ্গন আলাপে 

মনটা যে বিশেষ খুশী হ'য়েছিল, তা বলা বাহুলা। ইনি ইংবেজী খুব ভালো জানেন না বালে করিব লেখ (বশী 

পড়েন নি, কিন্তু কবির কাব্য-মাধুর্য সমস্তট। উপগে।গ করার এক্তি ন| থাক্, তীক্ষ বিচাব-শক্তিব দ্বারা কবিব কথা 

গুলির গুরুত্ব বেশ উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন । মানব-সভ্যত! সম্থন্ধে, প্রাচা ও প্রতীচা আদর্শলোক সঙ্বন্দে, ধর্ম 

সম্বন্ধে, ইস্লাম সম্বন্ধে, জ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাসের পবম্পর সংঘোগ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনার যোগ 

দিতেন, এবং এ সমন্ত ব্ষিষে আশুনিক সভ্য জগতেব শিক্ষিত লোকেব উপথুক্ত মনোভাবেব প্রিচম পেনে আমবা 

চমত্কুত ও পুলকিত হ'তুম। ঈগবের জ্ঞানগম্যতা হ্ষিয়ে ইনি কতকট। 'অজ্েয়বাদীদেব দলে , কিন্ত এ্রনাগ 2 ফুতিণ 

অস্তিত্ব অন্বীকাঁর করেন না, তাঁর প্রতি এব সম্রদ্ধ সম্বমও আছে | বুদ্ধ নামাজী মহাশয়ের বচ জামাই শর্ত হাচা 

নামাজী একটু ধামিক, আস্তিক প্রক্ৃতিব লোক, আজ্েযবাদিতাঁব দিকে অগ্রসব হ'তে তার সাহস হাতি না । তব 

তাব মধো একটুকুও গৌড়ামি ছিল ন।। সত্য কথা বলতে, হাজার শিশ্ষিত ভালে, সাধাবণতঃ ভাব তীয় মসল্মানাদে 

সঙ্গে ধর্ম-বিসথে তর্ক ক'বতে সাহস ঠষ ন|, কারণ কোথা কব মনেব কোন্ “গাপন কোণে অন্ধ পম গস পযিত 

হ'যে আছে, আমাঁদের সোজান্তজি প্রশ্নে কোথাধ কাব ম্প্কাতবতায় আঘাত লাগবে, এত নব এডিন থালাখুলি 

বিচার সম্ভবে না । আমি নিজে যেখানে যেখানে চেষ্ট। ক'বেছি, শিক্ষিতএমন কি বিলেত হিশাহানী আর 

বাঙালী মুসলমানের ধর্ম দগতেব সম্ধান্ধে জিজ্ঞান্থ আর মন্তসন্ধিংস্থ হযে প্রশ্ন কাবেছি্ছই এক গাযগ। 11 অিখনে 

সাপাবণতঃ কোনও সাডা পাইনি | যাঁ পেমেছি, তা হচ্ছে, হয উত্কট অন্ধ-বিশ্সাস, যাব ভাব্লগতের জনতা নাগঘেপ 

কাছে খোজ কর্বাব দরকাঁব নেই, কোনে-কোনে। বই থেকেই যা পাওয়। মায়) আপ শঘ তে ভব গ্রতিগিত 

ঈসলান ধর্মের মূল 081১৮ ব। মতগুলি নিষে জিজ্ঞাস্থ ভাবে কোনে। কথা কগ্মাট|ই খেন অন্যায় তাতে ধেন গনি 

»ঘ--গসব দিকে জিজ্ঞান্থুব মন নিযে আলোচন। ক'রে কোনে লাভ নই_কবাট। এক্স মতে পাপ)তহ রকম 

একটা মনোভাঁবেরই পরিচম পেষেছি। ভারতীয় মুঘলমানের ঘবে, ধর্মমত বিষয়ে একেবারে উদার, খুক্কাএণকম 
সুজনের সাক্ষাৎ যে একেবারে পাইনি, তা অবশ্ঠ ব'ল্তে পাবি ন।। কিন্ত খুব কম। পিন এই উবানাদের মগ 
ম[লাপ-সে যেন এক নোতুন, বিচার-বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত, অপ্রতাশিত জগহ । সেখানে ভাবাতের শব 

ইস্লামী গৌড়ামির অন্ধকারের লেশমাত্রও নেই_ঘে অন্ধকার, ইউরোপীয় ব। আপুণিক শিখব আলোম ঠাতিহাসে 

গরেব, মিসর, শাম, ইরাক, ইতন্তান্বল-শঙ্গের|, ইবান, এমনকি তুকিস্থান, আধগনিষ্থান ত্যাগ কবে, যেন 

ভারতেই এসে শেষ আয় গ্রহণ কর্বার জন্য জমাট বাপদছে , কোথায দে শপ বা পু আন্ধাবিশাসেব ঘাডে 

আচমকা হম্ড়ি খেয়ে প'্ড়বো, এই চিন্তায় সাম্লে-সামলে, বিচারেব গতিকে সংখত কাবেকাবে। এখানে এই 

ইরানীদের সঙ্গে চলতে হয় নি। এইরূপ সভ্যন-স্লভ সহজ চিন্াপ্রণালীব পবিচয এই ইরানা মুমলমানদে 

মধো পেয়ে, আমি খুবই আনন্দিত হ'য়ে, এদের সঙ্গে ভারতের হিন্দু আমি, আমার মানসিক সালোক্যের বথ। 

বালেছিলুম; তাতে এরা ব'লে উঠ্লেন--“দোক্তোর চাতর্জী, আপনি কি ভুল গেলেন যে, আামর। ফাবশী_ ছা 
ইস্লামের মধ্যে সভ্যতা ব'লে য| আছে তার কতটা অংশ আমাদের জা'তেব দান।” 

ইরানীয্বত্বের গৌরব-_আর্ধ-বংশধর ব'লে ভারতের ব্রাঙ্গণের বিয়ের আর শন্য জাতির সঙ্গে সাজান্যেব গৌরব 

স্দে-সঙ্গে হিন্দু ভারতের প্রতি এদের শ্রদ্ধা, দেখে আমি বিশ্মিত হ'থে গিয়েছিলুম । পারশ্ত থেকে শারতব 

আর্ধের|, না ভারতবর্স থেকে পারস্তের আেরা_এই তর্কের সমাধান একদিন আমায় ক'র্তে হয়_হাদী নামাজ 

এবং বৃদ্ধ নামাজী এর! ছিলেন, ভারতেই আর্ধজাতির উৎস এই বিশ্বাসের পক্ষে; কিন্তু হক $২এর নানাভা ছিলেন 

এই মতের পক্ষে যে ভারত আর পারস্য এই উভয় দেশের মধ্যে পাঁরস্তেই আর্ধজাতিব প্রথম অপিষ্গান হাখেছিল। 



৩৮ যবদীপের পথে 

সেখান থেকে আর্ধেবা ভাবতে এসেছিল | হঙকঙ-নামাজী মহাশষের মতের দিকেই আমাকে রায় দিতে দেখে এব, 
এদেব পোধিত একটা প্রি বিশ্বাসে ঘ। লাগ্ল, এইরকম ভাবে আমার প্রতি সান্টযোগ নেত্রপাত করেছিলেন । 

কেমত্রিজেব পর্গত অধ্যাপক ব্রাউনেব বিরাট পাঁরশ্ত সাহিত্যের ইতিহাসের কল্যাণে, ইংরেজী পাঠকের কাছে 

ফাঁবসী সাহিত্য আর পারস্তের মধা-ঘুগের আর আধুনিক যুগের মানসিক সংস্কৃতির নাডী-নক্ষত্র জানতে আর কোন 
কষ্ট নেই; এই অতি উপাদেয় পুন্তক অধ্যঘনের প্রসাদে, আর তা ছাডা প্রাচীন যুগেব পারস্য ইতিহাস সঙ্গন্ধে 
মোটামুটি কথাগুলি জান। থাকাম, এইসব বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে, এদের কাছে এদের মাতৃভূমির সংস্কৃতির একজন 
পূরে। সঘবদাব পণ্ডিত ব'লে খাতি লাভ ক'বুতে আমার বেশী দেরী লাগে নি। ত|-ছাঁড়া, ফাঁবসী ভাষার সঙ্গে 

অতি নগণ্য এট পবিচয় ঘ| আমার আছে তা এদের কাছে, প্রকাশ করার লোভ সাম্লাতে ন। পারা ( সদয়-হৃদ্য 

বাক্তিগণ আম।ব এই তৃতীয় রিপুব বশ্ঠতাটুকু মাজনা ক'রবেন ), এব| আমাকে ফারসীতে এক মস্ত “ফাজি.ল' এ 
“সালিম? ঠাউবে বসেছিলেন , এর উপবে পারশ্টের স্প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ অবেস্তাব সঙ্গেও একট পরিচঘ আছে যখন 

(েরিযে পড়ল, তখন, ব্যম্, আমার তুল্য পঞ্ডিত আর কোঁথায আছে? 

এইসব বিষযে এদের সঞ্গে কথাবার্ত৷ কে একট। জিনিস বেশ নোতৃন ঠেকল--আঁব এটা ভালোও লাগ্ণ 

_ঘে, বিশেষ কিছু পডাশুনে। থাকুক আর না থাকুক, এইসব ইরানীদেব মনে স্বজাতি সম্বন্ধে একট! গর্ব, একট! 
ঈীভীযত্বের অভিমান বেশ সতেজ হযে উঠেছে । আব এই গর্ব, এই' শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান হচ্ছে, খ্রীষ্গীম ৬৪২ 

মাপের পৃর্বেক।ব কালের পাবশ্গাকে শিয়ে। আরব বিছ্দেতার প্রতি পাবস্থের মনোভাব দেখছি, তের"শ” বছর 

ধ'রে আঁববের ধর্মেব পতাকার তলে থাক! সত্তেও পীতি-্সিপ্ধ নয়। এইজন্তই ন! পারস্তের কামাল পাশা, 

নবীন পাদিশাত, রেজ.! শাহ, পহ লবী, বংশোপাপধি গ্রহণ করেছেন_-পহ.লবী” অর্থাৎ মুসলমান আববের পারশ্য-জয়ের 

পূৃবের যুগের পারসীক--এইজন্ভই না! তিনি অ-মুসলমান যুগের বিখ্যাত পাবস্স-সম্বাট শাহতপুহরেব নাম ধারে, 

নিজের পুত্রের ণৃতন নাঘকরণ ক'রেছেন শাহ-পুহর্। ইউরোপীয শিক্ষার ফণে, আর ভারতেব পাঁরসীদের চেষ্টাও 

কতকটা,_-এখন পাবশ্তে তাঁব প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নোডুন মনোভাব ফিবে আস্ছে। খধি /7701- 

480 অর্থাৎ 'জবছুষ্ট' এখন মুসলমীন ইরানকে এক নৃতন আকর্মণের দ্বার। আকুষ্ট ক'রছেন-- প্রাচীন পারচ্ঠেব 

ইতিহাগ-চটার সঙ্গে-সঙ্গে তাৰ প্রাচীন ধর্ম 9 নবীন পারস্থেব চিন্তে এখন জাতীঘতার গৌরবে মণ্তিত হ'য়ে এসে, 

পুন্কদিত হচ্ছে 

একদিন সন্ধ্যার সমঘে কবিকে নিষ্ধে একটা বৈকালিক সম্মেলন হ'য়ে গেলে পরে, কবি বিআাম করছেন, 

আমব| তীর কাছে আছি, এমন সমযে সিগ্লীপেব বাড়ীব ময়দানে কবির ঘর থেকে বৃদ্ধ নামাজী আমায় বাইরে ডেকে 

শান্লেন। এক কোণে তার প্রায় সমস্ত আত্মীয়গুলি, তার তৃতীয় ও কনি পুত্রদ্ধয ( তার আব ছুই ছেলে অঝ্সফো্ডে 

প'ডছে--তার! মতলব ক'রেছে যে বরাবর বিলেত থেকে ফঁন্স, জরুমানী, পূর্বইউরোপ, এশিয়মাইনর, ইরাক, 

পাবস্স, বেলুচিস্থান, ভারতবর্ষ, বর্ম। শ্যাম, মাঁলয় হ'য়ে, স্থলপথে মোটর-গাড়ী ক'রে সিঙ্গাপুরে আস্বে), আর সিঙ্গাপুর- 

প্রবামী পারশ্াদেশীয পোষাক পরিহিত অন্য দু-তিন্টী ইরানী ভদ্রলোক-_-জন সাঁত-আট লোক একত্র জটলা ক'রে 

আছে, সেখানে আমায নিষে এসে বল্লেন, “প্রফেসর চাতজী, আমাদের তর্ক হ'চ্ছে এই বিষয় নিয়ে; হওকও-এর 

ন/মা্ী সাহেব বলছেন যে, প্রাচীন পারস্তে, অর্থাৎ খ্রীষ্-পূর্ব ঘুগে, ইতিহাসের চর্চা ছিল না; ইতিহাস লেখা 
শুরু কবে 'গিবীক+এব।। আমরা ও কথ মান্তে চাই না) আমরা বলি যে, প্রাচীনকালে আমাদের ইতিহাস খুব 
ছিল; কিন্ আরব বর্বরেব। এসে আমাদের সমস্ত ধংস ক'রে দেয়। আপনি কি বলেন?” 

এদের কথাবার্তা চল্ছিল, ভাঙা আর বিশুদ্ধ ইংরেজীতে, কচিৎ হিনদুস্থানীতে, চিৎ বা খাস ইরানীর মুখের 

মিঠে ফারসীতে। শেষোক্ত ভাষাটার দুচারটা শব্খ আর পদ ছাড়া বাকী আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। আমি 



মালয় দেশ__সিঙ্গাপুর ৩৯ 

ইংবেজীতে হথাজ্ঞান বাল্তে লাগ্লুম_খীষ্টপৃৰ যুগে, যখন গ্রীকের। যাকে আনা ইমেনায | 
সেই ধংশেব রাজারা পারস্তে রাজত্ব ক'রতেন, তখন তীদেব মধো একজন প্রধান বাসা, স্াট 10777১75100 

1১11111111110111) তা এ 

দারথধহুয্ বা দাবেইওস্ 1): (1)40) বিসিভন পাহাডেব গাঘে ভাব বাজা-প্রাপিব এব বাগে পাচ 
একটা বিধোহের ইতিহাস বেশ ক'রে খটিযে বণন। ক'বে উতকীণ কাবে গিয়েছেন, এ থেকে অবশ্টা নিশ্যই ধা 
র'প্তে পাবা যাষ যে, প্রাচীন ঘুগেব ইবানীদেখ এতিহাসিক বোপ-শক্কিট। বেএ প্রবল চিল। গঁক 19 
মামেদোনেব আলেক্সান্দর যখন পাবস্ত-ন কবেন, তখন তিনি গ্রবাপানে উন্নও হাধে একদিন পাধঞেথ ৯ 
হখামনিমীয় ব আখাইমেনীয় রাজাদেব বাছধানী পসিপাপিস্নগণা আগুন লাগিনে জালিখে দিয়েছিলেন | এইবকম 
ঘটনা পাবন্তা দেশে বু বাব হ'ষেছিল। এই প্রকাৰ গ্রাকদেব মত সুসভা বিদেশীদেব এথব। 181040717) ব|পাবদ গাতিব 
মত অধ-বধর ছা'তের হাতে পাঁডে, পাবঙ্গেব প্রাচীন ইতিহাস আন্তঃ কতকট। থে নষ্ট হযেছে ত। গাবাব 

করতেই হয়। ওদিকে গ্রীকদের মধো ইতিহাস লেগাব বীতি 111754/1, হেবোদোতমএব আগেকার বশর 
শয়_আর হেরোদোতস্ হচ্ছেন এই হখামনিষীয় বাজ দাবঘবধের ছেলে থখযাস প| তি এব সমন্সামযিক | 
তার পবের যুগে, যখন খ্রীষ্টীঘ তুতীয শতকে প্রথম পাদে (১২২ সালে) পাবলো স।সানায বাজবধনের প্রতি হাল, 
তখনও যে ইতিহাস লেখ হ/য়েছিল, তার প্রমাণ আছে । অপশ্গ এই ইতিহাস আপুনিক প্।ছেব নিছক (কেতাপা 
আব পাথরে? প্রমাণ ওয়াল। ইতিহাস নয়, গঞ্পচ্ছলে ইতিহাস ,__উদাহবণ-স্বকূপ, কাবন|মক ই আহার ই পাপকান। 
নামক পহ.লবী বইযেব উল্লেখ করা যেতে পাবে । এইসব বইযেব গল এবলগ্কন কাবে, ফিবদৌসা পৰে ভাব 
মহাকাব্য শাহতনাম। রচনা করেন । 'এই মহাঁক।ব্য ইতিহাস অনশ্ঠ বোমান্সে পধবসিত হযে গিযেছে-গাৰ কোন 
দেশেই বা তা না হযেছে? তবে প্রাচীন পাবন্তে সে ইতিহাস চচ| ছিপ না, একথ| োব কবে বলা চলে ন|।” 

ইরানী আোতৃবগে'র মধো ছু' একজন ধাবা ইংরেছী ভালে। বোঝেন ন। (হিশস্থানা সবাই বোঝেন এ বলেন ), 
তাদের জন্য নামাজীদের একজন সংক্ষেপে ফাবসীতে আমার কথাগুণি বে বুঝিয়ে দিলেন | ইতিহাস বিগযে 
প্রাচীন পারস্তের গৌরব অটুট রইল , আর সঙ্গে-সঙ্গে এরা আরবে প্রতি একটু ঝণ বেড নিলেন-াএই বল 
আববগ্ুলো যখন আমাদের দেশ জয করে, তখন তাব| যে-সম্ অনাচার কাবেছিপ, ভাব মপো মে খমাদের সব 

টুরাতন লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়েছিল সে-সঙ্গদ্দে কোনও সন্দেহ নেই, আবণ নেত। গণ মিপব দেখে গিনে। 
খালেক্সান্দ্রিয়ার অমন যে বিরাট্ লাইব্রেরী তাই-ই পুডিঘে' দিলে 1৮ইত্যাদি | 

ওমরের দ্বারা আলেক্সান্দিয়ার লাইব্রেরী পোঁড়ানে। ব্যাপাবটাকে কেউ-কেউ থে গঞ্প বালে মনে করেন, সে কএ। 

এমি এঁদের বললুম, কিন্তু এদের কেউ গল্প ব'লে বিগ্বাস ক'রতে চাইলেন না। তাপ, আবব আর পাবগ9, এই দুই 

সাতের মধ্যে ইসলামী সভ্যত| শৃষ্টি ক'রতে কাব কতটা দান, তাই নিয়ে কথ। উঠল । এক কোবান আব মোঠম্মদের 

ক্তিত্ব ছাড়! আরবের দান যে অতি নগণ্য-_কি দর্শনে, কি সাহিত্যে, কি শিল্কগাধ, কি বিজ্ঞানে, পাব থে 

সারবের ঢের উপরে, এ কথা ইউরোপের নিরপেক্ষ এতিহাসিকের! ঝলে গিয়েছেন । এই সব কথ| নিয়ে আলো চন| 

»চ্ছে, পারস্তের গৌরবের প্রতি আমার মনে ববাবরই যে গভীর শ্রদ্ধ। আছে তা প্রকাশের এই উপণুক্ষ অবসবের 
ছ্যবহার ক'রূছি--ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর-প্রবাসী একটা গুজরাটী মুসলমান যুবক এসে আমাদের দলে ঘোগ দিলেন | এপ 

াম জুম্মাভাই, অতি শিষ্ট সদ্ালাপী সদয় যুবক, সিঙ্গাপুবে কবির আগমন থাতে সার্থক হয সেইজন্য বিশেন চেষ্ট 

ট'রেছিলেন। কবির সঙ্গে এর ঘনিষ্ট পরিচয় হবার সুযোগ ঘটবার পুবেই, মামাদের সির্দাপুব ত্যাগ কার চলে 

মাস্তে হ'ল। ইনি নান! কাজে, বিশেষতঃ কবির আগমন-সম্পর্কে সভ।-সগিতির আয়োঙ্গনে, বড়োই ব্যপ্ট ছিলেন । 

কবল, যে-দিন আমর! সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, সেই দিন যে-জাহাছে ক'রে আমরা মালাক্কা যাত্রা কবি সেই গাঠাঞে 

মামাদের তুলে দিতে এসে, জুম্মীভাই জাহাজের ক্যাবিনে ব'সে ছু-চারটা অন্ুরর্দ বিষয়ে কবির অভিমত গি্ঞাঃ। 



3০ যবদীপের পথে 

করেন-__মানষেব জীবনের উদ্দেশ্য কি, সার্থকতা কিসে, পরমার্থ কি, ইত্যাদি বিষধ়ে,রআর খুব মনোযোগ দি. 

বিচার-শক্তির সঙ্গে কবির কথাগুলি শোনেন এর জিজ্ঞান্্ মনের আর এর শুশ্রষার পরিচয় পেয়ে, কবির বেশ 

ভালো লাগে, কিন্তু এ যাত্রায় এই-ই এর সঙ্গে প্রথম ও শেষ আলাপ । যাক্__জুন্মীভাই আমাদের আলোচন! খানি 

শুনে, আরব জা'ত--যার সন্ধে অজ্ঞ ভারতীয় মুসলমানের মনের ভাব সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুর ব্রাঙ্গণজা'তের প্রতি 

অন্ধ ভক্তিরই মতন, সেই আবব জা'তের হয়ে ছুই-একটা প্রশ্ন কা'রলেন। তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কেতা৭ 

থেকে লব্ধ আরব সভ্যতার ইতিহাস, ইসলামের উৎপত্তি, 'ইস্লামী” সভ্যতা! ইত্যাদি বিষয়ে ছু-চারটে কথা ঝঃলতে 

হ'ল) জুম্মীভাই বেশ সহিষু-ভাবে আমার কথাগুলি শুনলেন, আর এসমন্ধে যে অধ্যয়নের আবগ্ঠকতা আছে ৩। 

স্বীকার ক'রলেন। বুদ্ধ নামাঞজী আর অন্য ইরানী ভদ্রলোকদের গ্রীতিপূর্ণ স্মিত-হাস্তের সঙ্গে সেই সন্ধার তর্ক-মণ। 

ভগ হ'ল। 

কবির ক্ষু্ঘতম সেবার জন্য নামাজীর। যেরূপ চেষ্টা ক'রতেন, তার খাব কবির প্রতি এদের শ্রদ্ধা! ফুটে উঠত, 

কবির কিছু আবশ্যক কিনা, প্রতিদণ্ডে এর। আমাদের মারতে খোজ নিতেন। এদের বাড়ীর পাচক একজন 

ইরানী, দেশ থেকে তাকে এরা সিঙ্গাপুরে এনেছেন । এই পাচকটাকে এর। সিঙ্গাপুরের নিজেদের বাডী থেকে এনে 

সিগ্লাপে রেখে দ্েন। নামাভী মহাশয় কবিব আগমন-উপলক্ষে তার সিগ্লাপের বাডীতে একদিন একটা সান্ধ 

সম্মিলন আহ্বান করেন, সেখ|নে কবির অনুরাগী কতকগুলি লৌকেব সমাগম হয়; যদি হঠাৎ কখনও দবকাঁৰ হয, 

এইজন্য এদের বড়ো একখানি মোটর-গাড়ী কবির জন্য সারাদিন হাজির থাকৃত, আব আমাদের ব্যবহারের দা 

এদের আর একখানি গাডীও মোতায়েন ছিল। 

যে-দিন আমর! সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিই, সেদিন শহরে কবির আর তাঁর দলের একট| মধ্যাহ্ন ভোজনেও 

নিমস্ঈণ ছিল । আমবা সকলে সেখানে গিযেছিলুম | ছুটোর সময় সেখানকার খাওয়ার ব্যাপার চুকুল, নামাজী মহ্াশয 

তাব শহরের বাড়ীতে কবিকে নিয়ে গেলেন; ছুটো থেকে চা"রটে ছুই ঘণ্ট। তিনি সেখানে বিআাম কা'রবেন তারপর 

চ| থেষে সেখান থেকে বেরিয়ে, সাড়ে চারটেয় মালাক! যাবার জাহাজে উঠবেন। আমাদের মাল-পত্ত্র লরী ক'বে 

সিগ্লাপ্ থেকে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা খালি-হাঁত-পা--এ সমম়টুকুন শহরে ছুই-একটা ছোটো 
খাটে! কেন।-কাটার কাজ ক'রে, যথা-সময়ে জাহাজের ঘাটে গিয়ে হাজির থাকৃবো এই ঠিক হয়। আমাদের 

কাজ চকিয়ে' চারটের দিকে আরিয়ম আর ধীরেন-বাবু গেলেন জেটার অভিমুখে, জাহাজে আমাদের মালগুলে! 

ঠিক ক'রে চডিয়ে' দেওয়া হ'ল কি না দেখতে । আব স্ুরেন-বাবুব আর আমার উপর ভার প'ড়ল, নামীজী 

মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে, কবিকে গৃহ-স্বামী সওয়া-চারটের মধ্যে যাতে ছেড়ে দেন, তার ব্যবস্থা ক'বে, সাড়ে-চারটের 
মধ্যেই তাঁকে জাহাজে নিয়ে আস্বার। শহরের মধ্যে গণ্য-মান্ত ব্যক্তিগণের অধিবাস-ভূমি একটা ধনাঢ্য পল্লীতে 

উচু এক টিলার উপরে শ্রীযুক্ত নামীজী মহাশয়ের প্রাসাদ । আমরা পৌছলে, তার কাছে খবর যেতেই নামাজী 

মহাশয় স্বয়ং নীচে নেমে এলেন, বল্লেন যে, কবি উপরে আছেন; তার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কবি কথা-বার্তা কইছেন, 
তাঁরা তাকে চা জলখাবার খাওয়াচ্ছেন । শ্রীযুক্ত নামাজী আমাদের দুজনের সঙ্গে চা খেলেন, আর ছু-রকম ফাঁরসী 

মিষ্টান্ন থাঁওয়ালেন, তার মধ্যে একটী কি-একটা! গাছের রসের সঙ্গে মধু দিয়ে তৈরী, চমৎকার থেতে লাগল সেটী। 
তার পরে শ্রীযুক্ত নামাঁজী আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন--তীর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে? দেবার জন্য । 

এঁরা পারস্য দেশের লোক, সেখানে এখনও কড়া পরদার রেওয়াজ । কিন্ত কবির কথা স্বতন্ত্র, তিনি মহিমান্থিত লোক- 

গুরু, সকলেই অসঙ্কোচে তার কাছে আস্তে পারে, এবং এসেও থাকে । উপরে গিয়ে দেখলুম, কবি নাম্বার 

জন্য তৈরী হ'য়েছেন, আর সেখানে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য শ্রীযুক্ত নামীজীর প়ী আর তার কন্তা আর পুত্রবধূরা 

ঘিরে আছেন, বাড়ীর ছোটো ছেলেমেযপেরাও র'য়েছে। শ্রীযুক্ত নামাজী ফারসী ভাষায় আমার পরিচয় ক'রে 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর ৪১- 

' দিলেন-__বল্লেন যে, ইনি একজন বুজুর্গ ও নামদাব প্রফেসর, এবং “যাব €*্ ই ফগবুসীবও থেইলী গুণ মী পধ্যাদ্" 

__অর্থাৎ, ফারসী ভাষাট। খুব ভাল জানেন। মেয়েরা আপসে ফারসী আর হিন্দস্থানীতে, আব কৰিব সং্গ ইংবেজা 

আর হিনুস্থানীতে কথা কইছিলেন। এদের মধ্যে অসাধারণ স্ুন্দবী কতকগুলি মেখে ছিলেন । একজন নাত নামী 
কন্যা, ইংরেজী বেশ জানেন, আমি ফাবসী জানি শুনে আমায ফারসীতে জিজ্ঞাস| করূলেন আপনি কোথায় দাবসা 

পড়েছেন? আমাকে তাড়াতাড়ি যথাজ্ঞান ভাঙা-ভাঁা ফারসী ভামাষ ব'ল্তে হ'ল যে, আমি ফাবসী ভাযা৭ 

দু-একথানি ব্যাকরণ পড়েছি মাত্র, এতে কথা বল্বাব শক্তি আমাব নেই- কোনোও সাহিতোর বই পড়িনি, 

কিন্তু এই ভাষাৰ প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ আচে-_এটীকে পৃথিবীব তাবৎ ভাষাব মধো সবচেমে সুন্দব আব 

মিষ্টি বলে মনে করি_“জ-াবওন্-ই-ফপনূপীবও ক্যাশ্যাঙ্গ ত্যাবীন্ উ শীরীন্ত্যাবীন্-ই-জাণপন্ত ৭ ই-ছুনিয৭ খাগল 

মী-কুনম্।” এরা একেবারে পরদা-নশীন মেয়ে ব'লে মনে কারেছিলম, কিন্ধ বেশ সহজ-ভাঁবে, উচ্চ শিক্ষিত বাডালী 

মেয়ের মতনই কথাবার্তা কইলেন। কবিকে এরা ব'ল্তে লাগলেন মে, আপনি এত বড়ো কবি, কিস্ত আপনি 

ফারসী জানেন না, ফাবসী হচ্ছে কবিতাব ভাবা--এ বডে| ঢঃখেব কথ|। কবি বল্লেন, “মাঘি তোমাদেব দেশে 

যাবো, আর তখন চেষ্টা কবে দেখবো যদি শিখতে পারি, আর তখন আমদের এই অপাপক পঙ্গব কাছ 

থেকে প্রথম পাঠ নেবে।।” আমি স্মরণ করিয়ে দিলম যে, কবিব পিতদেন মহ 'বেন্দনাথ একজন ৯7 দবে 

ফাবসী-দ| অর্থাৎ পারস্ত-জ্জ ছিলেন, আব হাফেজের অনেক কবিত।| তান কগম্থ ছিল, আব হাখেচজব একট। 

পদের লাইন, থে পদটীতে বাঁঙল। দেশে উল্লেথ আছে-(পণ্টা এই--“শকর্-শিকন্ শঅন, হমা ততীআন ই- 

হিন্দ, জন্ কন্দ-ই-পার্সী কি ব-বঙ্গাল। মী-রওঅদ্”__অর্থাং, “পাবনোর এই যে শর্কবাথও্ড বাচল। দিনে 
যাচ্ছে, ভারতের সমস্ত শুকপক্ষীরা সেই শর্করাখণ্ড ভেঙে-ভেঙে আন্বাদ ক'বনে” সেটা স্মবণ কানে তাৰ ভাবটা 
নিয়ে ইংরেজীতে ব'ল্লুম, “নিশ্চয়ই, এ বড়ে। আফসোসের কথা যে, আমাদের এই কবি গিনি ভাবতবর্দেণ 

কাব্যোগ্ঠানের একমাত্র শুকপক্গী, তিনি পাবস্তুদেশের শর্কবা চাখতে পারলেন না” পাবলোব কবিশেই 

কতৃক প্রধুক্ত ভাব-_পারস্তের সন্তানেরা এই কথাটা শুনে ভারী খুশী হালেন। শিষ্টাচার কাবতে করতে তাপ 

কবির প্রত্যুদ্গমন ক'রে-সিড়ি দিয়ে নীচের তলা নেমে, বাডীব গাটী বারান্দা] পমন্ত এলেন । কবি আনল, 

নামাজীর মেয়েদের ও বধূদের আশীর্বাদ্ ক'রলেন, শ্রীমুক্তা নামাজী-গৃহিণা ফাবসীতে আৰ হিন্দুপ্তানীতে করিব গগ্ 

ভগবানের দোওয়া ব| আশীবাদ প্রার্থন৷ ক'রূতে লাগলেন, আব কবির জন্য চাপটা টিনে কবে ফাবসী মিষ্টাম 

আর কিছু আনারস গাড়ীতে তুলে দিলেন, আর কবির যাত্র। যেন শুভ হয় তাব জন্য কামন| জানালেন । গাডাতে 

উঠে কবি বল্লেন, “আমাদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, 'মধুরেণ সমাপয়েশ_গাজ এখানে সেই রকম কাখে 
আমাদের সিঙ্গাপুরে অবস্থান শেষ হ'ল।” শ্রীযুক্ত নামাজী তার স্ত্রীকে কবিব কণ| তঙ্গম। কারে বল্লেন, কৰিব 

কাছে এই প্রশংসাবাদটুকু পেয়ে মেয়েরাও খুশী হলেন ।-_এঁদের বাড়ীর মেয়েদের হঠাৎ দেগ্লে, বড়ে। পারসী 

ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয়--সকলে কালে। ঝ| নীল রঙের রেশমেব সাড়ী পর, কিন্তু বেশ একটু সহ আ[্জাত্য, 

একটী মনোহর দীপ্ত্রী থাকায়, এঁদের সৌন্দর্যকে আর৪ যেন উজ্জল কারে ভুলেছিল। পরবে মালা নগরে 

কথাপ্রসঙ্গে এই ইরান-ছুহিতাঁদের কথা উঠতে, রূপকার স্থুরেন-বাবু ঝলেছিলেন_ এই মেয়েদের দেখে এখন বুঝতে 

পারা যায়, হাফেজ-টাফেজ কি 111014001) বা অন্ুপ্রাণনা পেয়ে কবিত| লিখতে বসেছিলেন) সরেনববাণুব 

মস্তব্যটী, বল! বাহুল্য, আমারও পুরা সমর্থন পেয়েছিল। এদের সঙ্গে পরিচয়ের অপ্রত্যাশিত সন্মান আমাদের 

দান ক'রে, প্রযুক্ত নামাজী তাঁর অতিথি-সৎকারকে পূর্ণ হ'তে যেন পূর্ণতর ক'রে দিলেন। সিঙ্গাপুর থেকে যাবা? 

সময এই পরিবারের সৌজন্তের স্বৃতি একটা পরম লাভ ব'লে গ্রহণ কারে, আমর| নামাছী মহাখনের গু 

থেকে বিদায় নিলুম । 

ঙ 



৭২ যবছীপের পথে 

করেছিল ন| কি হিন্দুধর্মাবলঙ্বী যবদ্বীপবাসীর।; এই সিঙ্গাপুরে চার লাখের উপর লোকের মধ্যে তিন লাখের 

বেশী হচ্ছে চীন|; আমরা ক'জন ভারতবাসী- চারজন বাঙালী আর একজন তামিল__এহেন জগাখিচুড়ীর দেশে 
এসে, সব-চেয়ে বেশী খুশী হ'লুম একটা ইরানী পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ ক'রে। 

এই শহরে প্রা বত্রিশ হাঁজার ভারতবাসী বাম করে-_বেশীর ভাগ তামিল, কিছু গুজরাটী, কিছু পাঞ্জাবী 

(শিখ আর মুসলমান ) আর পাঠান; আর তিপ্লান্ন হাজাঁব মালাই জাতীয় লোক। এখনও পর্যন্ত মালাই জাতীয় 
একজনেরও সঙ্গে আলাপ কর্বার স্থযোগ আমার হয নি, যদিও আমি এই স্থযোগ ঘটাবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত 

ছিলুম। অনেকগুণি ভালে, ভ্ঘ, শিক্ষিত, উচ্চমনোভাবধুক্ত চীনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয্ন এবং ঘনিষ্ঠত। হয়েছে; 

আর ভারতবাসীর| তে। দেশের-ই লোক, তাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, মিঅত! হয়েছে । 

১২ই আগন্ট ১৯২৭। 

সিঙ্গাপুরে প| দিতে-ন।-দিতেই বুঝ.তে পারা গেল যে, “মিলে সব ভাঁবত-সন্তান, এক-মন এক-প্রাণ” নয়--এই 

বিদেশে এসেও | এই খবরটা পাওয়া গেল- প্রথমট। তিনি স্পষ্ট করে না বাল্লে ৪ মোড়ল-মশাইযের কাছ থেকে। 

ইনি বোহ্বাইয়ের লৌক; দোহার। বেঁটে মোট।-সোটা মাচুমটা, লোক হিসাবে মন্দ নয, উপকারও আমাদের 

যথেষ্ট কারেছেন, তবে তিনি যে একটা আন্ত মৌড়ল, বাঙল।-দেশের গেঁয়ো ঘোট-মঙ্গলে ও পাণ্ডাগিরিতে যে তিনি 
অসাধারণ দক্ষতা! দেখাতে পারেন, ত। প্রথম থেকেই আমর| নিঞ্সন্দেহে বুঝতে পেরেছিলুম | মাঁণিকপীরেব গানে যে 

আছে-_“আপনার গণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গণ্ড। পরকে দেবা, মানী লোকের রাখবা মান”__এই নীতি তিনি পালন 

করতে তৎপর ছিলেন। নানান্ স্থরাল৷ আর বেস্থরো যন্্ের সমাবেশে সিঙ্গাপুরের কবি-সম্ব্ধন। ব্যাপারটী সমাধা 

হ'য়েছিল__মোড়ল-মশাইয়ের মৌড়লী এই অনৈক্যের মধ্যকার এক্যতান বাদনে একটা ভাঙা-গলা যন্ত্রের মতনই 
শোনাচ্ছিল, তা সেটা ঢ্যাবঢেবে ঢোলক-ই হোক বা ফাট-ধর1 কাসি-ই হোক্। মোড়ল-মশীই হাকাহাকি .কণরে 
এক লরী ডাকিয়ে আমাদের মাল-পত্র তুলে দিলেন; তারপর আমাদের তিনজনের পোষাকের পারিপাট্যের বিচার 

ক'রে, তার ব্যবহারে সম্মানের তারতম্যের অন্থপাত ঠিক ক'রে ফেল্লেন। তখন আমায় ব'ল্তে হ'ল যে, আমাদের 

মধ্যে একজন হ'চ্ছেন বিশ্বভারতীর কলাভবনের সহকারী অধ্যক্ষ, একজন ক+ল্কাঁতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 

কাধকরী সভার সভ্য, আর একজন বিশ্বভারতীর কলাভবনের শিক্ষক আর ত্রিপুরার রাজগোগীর আত্মীয়। আমাদের 

সকলের 7০91১০০৮)]1-র, সমাজে আমাদের যে-কিছু স্থানি থাকতে পারে এটার কতক পরিচয় পেয়ে, তিনি তখন 

আমাদের সকলকেই ভালো মোটর গাড়ীতেই জায়গা দিলেন_ আমরা অগ্রসর হ'লুম। পথে চুঙ্গীর আড্ডায় 

আমাদের একটু আট্কালে__লরী-বোঝাই আমাদের মাল-পত্র বাঝ্স-পেঁটরা যাচ্ছে, তাঁর মধ্যে আমরা সিঙ্গাপুর শহরে 
লুকিয়ে মদ আমদানী ক'রূছি কি না দেখবার জন্য--কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টেগোরের দলের লোকের মাল-পত্র শুনে, সেখান- 

কার ইংরেজ কর্মচারী ছেড়ে দিলে । আমাদের সঙ্গে কিছু ভারতীয় টাকা আর নোট ছিল, সেগুলি মালয় দেশের 

টাকাতে বদলে নেওয়! ঠিক ক'র্লুম। আমাদের সঙ্গে আবিদ আলি ব'লে একটা গুজরাটী যুবক ব্যবসায়ী ছিলেন__ 
অতি ভালো মানুষ, পরোপকারী, সহ্ৃদয় লোক ইনি। ইনি তার আপিসে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন, বরফ- 
লেমনেড খাওয়ালেন, টাকা বদলে এনে দিলেন। এইখানে মোড়ল-মশাই তীর ছুঃখের কথা আমাদের জানালেন । 
কবির আগমনকে সাফলা-মৃণ্ডিত কর্বার জন্য তিনি আর তাঁর দল-বল প্রাণপণ যত্র ক'রে আস্ছেন। বন্থ অনিদ্র 

রজনী তিনি এর জন্য কাটিয়েছেন; কিন্তু দুনিয়ায় পাজী লোকের অন্ত নেই; সমন্ত ব্যাপারটাকে ভঙুল করবার জন্য 

কতকগুলি দুষ্ট লোক উঠে পড়ে লেগেছে । কিন্ত, থ্যাঙ্ক, গড, তার! কিছু ক'রতে পারে নি, পারবে না; যতক্ষণ 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর 3৩ 
০৮১ পে িটউন্দী তা শপ 

| মোড়ল-মশাই ও আছেন, কাঁর সাধ্য যে রা পরতিটিত বিশ্ববিদ্যালয়ের "ন্য মাথিক সাহাধা মাখেপগ্্ত হাতে 

বাঁধা দেয়। 

ভিতরের কথাটা চন্বকে ব'লে নিই । তিন বছর পুরে কনি যখন চীন থেকে নিমণ পেয়ে চীন পঘাণ 

করেন, তখন তিনি রেঙনে নামেন, পিনাডএ নামেন । পিনাও-এ ভারতীঘদেব আব বহু অথণে টানাদেন মণো 

কবির আগমনে খুব সাড়। পঠডে যায়, তাব৷ তাকে কুযালা-লম্পুব পধ্যন্ক নিয়ে যায়। কবিব প্রতিগ্গিত বিখভাবহীব 

জন্য অর্থ-সাহীধ্য ক'রতে অনেকে প্রতিশ্ষত হন। কিন্তু সেবাব উদ্যোগ-পবের ৭ অন্ু্ঠান হয নি। মালাই দেশের 

লোঁকের। রবাঁর-বাঁগানে রবার তৈরী ক'বে আব টিনেব খনি থেকে টিন ভুলে ফেপে উগেছে। কীাচ। পয়সার দেশ। 

তখন রবারের বাজার বড় মন্দা। মালাই দেশের লোকের! 'শাশ্বাস দেন যে, রবারেব বাগার একটু তেজ চ'ল্লে, 

নগদ টাকা দেশের লোকেদের হাতে খুব আস্বে, তখন ছু'পাচ জনে বিগ ভারতীর জন্য দানের মতন একটা সংকাগ 

ক'রেও ফেল্বে। এইবার কবির যবদ্ীপ-যাত্রা ঠিক হ'লে পরে, পথে মালাই দেশটাও তিনি ঘুবে যাবেন স্বিব হঘ। 

তাতে সেখানকাঁব লোকেদের মধ্যে অনেকে তীকে স্বাগত কাবে আহ্বান করতে থাকে । গত এপ্রিল মাসে রবাবের 

বাঙ্গার খুব গরম ছিল। বিশ্বভারতীর অন্যতম কর্মী শ্রীম্ক্ত আরিয়ম্ উইলিযামস্ এর ব খাম্মীম আব সাদেশীঘ বঙ্গ 

সমগ্র মালাই দেশে বাস ক'রছেন। তীরা ব্যাবিদ্টাবী ক'রে, ডাক্তাবী ক'বে, রবাব-বাগানেব মালিক হাঘে, এ দেশে 

বেশ প্রতিঠা কবে নিষেছেন। স্থিব হ'ল যে, আগে শ্রীধুক্ত আরিষম্ মালাই দেশে গিষে, কবির আগমন উপলক্ষ্য 

সব বন্দোবস্ত ক'রবেন, আর পুবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীব জগ কিছ 

টাদা সংগ্রহেরও কথাটা পাকাপাকি ক'রে রাখবেন । বিশ্বভারতীব কা চালানোর জন্য অর্থেব খুবই আবশ্যক | 

এইব্নপ একটা প্রতিষঠান--“যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম”__যেখানে ভাবতেব শ্রেঠ উৎকেব আলোচন! হবে, যেখানে 

ভারত-বহিভূতি অন্য জাতিরও শ্রেষ্ঠ দানের চর্চা হবে_থে প্রতিষ্ঠানে বিদেশের মনীমীব! এসে অপাদন, অগ্শীলন, 

অধ্যাঁপন ক'র্তে পার্বেন__আধুনিক জগতের পক্ষে এর খুবই আবশ্তকত আছে। ভিন্ন-ভিন্ন গাতিব উৎকর্ণেব 

সমস্ত বিশিষ্ট অঙ্গ গুলির আলোচন।, জগতেব মধ্যে আন্তজণতিক গীতি আব শান্তি আন্বার পক্ষে অন্থতম প্রথম 

সাধন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই, কৰি তার এই সাতটি বংসর বয়সে প্রাণপাত পরিশ্রম কা'বে, বিশ্বভাবতীকে 

গ'ড়ে তুল্তে চেষ্টা ক'র্ছেন। এই কাজে তিণি ইউবোপের নান। রাষ্থ্ের কর্তাদের আর চিগ্তাশীল নেতাদেব কাছ 

থেকে প্রচুর উত্সাহ আর সাহায্য পেয়েছেন । মালাই দেশের অ্দিবাসীদের অনেকের এতে ধোগ দিয়ে সাহাদ্য 

কর্বার ইচ্ছা আছে দেখে, তিনি ওখানকার লোকেদের সঙ্গে দেখা ক'র্তে, আব বি |রতীর আদর্শের সন্বন্ধে হাদের 

কিছু প্রচার ক/রূতে রাজী হন। 

মালাই দেখে চীনাদের একাধিপত্য _দলে9 চীনার। খুব ভারী, এর এখন সংখ্যায় দেশের আদিম অধিবাসী 

মালাইদের কাঁছা-কাছি পৌঁছেচে, আর দেশের প্রায় সমস্ত অর্থ চীনাধেরই মুখের মধ্যে । চীনাদেব মধ্যে টাকার সঙ্গে 

সঙ্গে মানসিক উতৎকর্ষের জন্ত একটা আকাজ্া' জেগে উঠেছে । কবি চীনে গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান 

আকর্ষণ করেছেন । চীনা ভাষায় তার বইও অনেক অনুদিত হয়েছে, চীনেদের মধ্যে তার ভক্ত পাঠক অনেক 

আছে । তা ছাড়া, ভারত আর চীন, এই ছুই প্রাচীন জানত, যার! এক সময়ে ঘশিষ্ঠ-ভাঁবে সৌহাদ-্ুত্রে গ্রথিত ছিল, 

তাদের মধ্যে আবার যাতে উৎকর্ষের এঁক্য আর মনের মিল নোতুন ক'রে হয়ঃ তার জন্য কবির ঘে একাস্ত আগ্রহ 

আছে, তার প্রতি চীনাদেরও পূরা সহান্ভূতির স্টি হয়েছে । কবি চান, যাতে আধুনিক ভারতে চীন। ভাষার, চীণ। 

সাহিত্যের আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম 

ভাগে ক'রে চীনা ভাষার আলোচনার প্রতিষ্ঠ। তিনিই করেছেন, বিখ্যাত ফরাসী চীন-বিদ্যাবিৎ আচার্য 3১1৮211) 

[,৫51 সিল্ভযা লেভি-র সাহায্যে, লেভির উৎসাহে আর শিক্ষায়, আর পরে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ঘুবক 



8৪ যবদ্ধীপের পথে 

অধ্যাপক (1105611)0 110160 জুসেপ্সে তুচ্চি-র, এবং চীন-দেশীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 0০0 (10100100141) ডো 

চি9$-লিম্এর সহযোগিতায়, এখন চীনাভাম| নিয়ে আলোচনা করছেন এই বকম পত্তিত একাধিক জন হ'যেছেন-_ 
এদের মধ্যে উল্লেখ ক'রতে পাব যায় স্থবিখযাত আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক শ্রীবুক্ত বিধুশেখর শাস্ধী, আর বিশ্বভারতীর 
গ্ন্থশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এদের দুজনকে । ক'ল্কাতা বিশ্ববিষ্ালযে জাপানী 
অধ]পক শ্রীপুক্ত 10102) [0002 র্যখাঁড কিমুরা আগে থেকে একটু চীনা, একটু জাপানী 
পড়িয়ে" আসছেন, কিন্তু এ পযন্ত তাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নি। আঁচাধ শ্রীযুক্ত লেভির 
প্রিয় ছাত্র শ্রীণুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাগচী তিন বৎসর পারিসে চীনা ভাষা, বৌদ্ধ ধর্ম আর প্রাচা সংস্কতি 
অধ্যয়ন ক'রে, সেখানকার বিশ্ববিষ্ালয়ের উচ্চতম 1)9০/০/7-8৪-],০৮৮০৪ অর্থাং 'সাহিত্যাচার্ধ উপাধি নিষে 
দেশে ফিরেছেন। এখন তিনি ক'ল্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রূছেন; ইনি ভারতের চীনা ভাষায় প্রথম 
বড়ো! পণ্ডিত হ'য়ে ফিবলেন, এব দ্বার! দেশে চীন-বিদ্যার প্রতিষ্ঠ! হতে অনেক সাহাধ্া হবে। বাগচী মৃহাশযের 
চেষ্টার মূলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী । এক দিকে যেমন ভারতে চীনা ভাষার একটা! স্থান কর্বার জন্য কবি 
বদ্ধপরিকর, অন্য দিকেও তিনি চান যে চীনার। যেন সংস্কৃত আর পালি পণ্ড়তে লেগে যাষ। এই দুই দেশের 
মধ্যে চীন। আর সংস্কৃত ভাষাৰ অধ্যাগকদের অদল-বদল কর্বার ব্যবস্থা গতবাঁর চীনে গিয়ে তিনি পেকিঙের জাতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কতাদের সঙ্গে ক'রে এসেছিলেন, সেখানে তার। পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তার এই প্রস্তাব গ্রহণ 
ক'রেছিলেন। কিন্ত চীন-দেশে ইংরেজদের সঙ্গে চীনা জাতীয় দলের মিত্রতার অবসান হওযায়, আর চীনে অন্তবিপ্রব 
লেগে থাকায়, আপাততঃ এ প্রস্তাব কার্ষে পরিণত ক'রতে পারা যাচ্ছেনা । তা হ'লেও, বহু শিক্ষিত চীন! এই বিষযে 
এখনও কবির সঙ্গে সহ-মত, আর বিশ্বভারতীর কার্ধের সঙ্গে এই জায়গায় তারা একটা মস্ত যোগ পেয়েছেন। চীন- 
দেশে চীনাদের মধ্যে অনেক সহৃদয় বাক্তি বিশ্বভারতীর কাজে সাহায্য করেছেন এবং ক*র্ছেন। এখানে মালাই 
দেশেও চীনাদের সহযোগিতা বেশ জন্দর ভাবে পাওয়া! গিয়েছে। 

কিন্তু ভারতবাসীদের মধ্যে বারো-বাজপুতের-তেরো-চুলো অবস্থা । মোডল-মেজাজের লোকের, খোদ-হাকিমী 
মেজাজের লোকের অন্ত নাই। ঠিক দেশেরই মতন ব্যাপার । এখানে দলে ছোটো ব'লে, এই পার্থক্য আর অনৈক্য 
সহজেই চোখে পড়ে । এদেশে উপনিবিষ্ট ভারতীয় হিন্দুমুসলমানে দলাদলি আঁছে, তবে সেটা দেশে যতটা, এখানে 
অতটা প্রবল বা প্রকট নয়, একটু অন্তঃসলিল! হ'য়ে আছে ব'লে মনে হয়। ধর্মনা নিয়ে, এখানে প্রদেশ আর ভাষ। 
নিয়ে ঝগড়া আছে। বলা বাহুল্য, এর মূলে আছে ছোটো স্বার্থ। যারা ইংরেজী লেখাপড়া, আর মতলব-বাজ 
চালাক" লোকের পলিটিক্মের ধার ধারে না তাদের মধ্যে, আমাদের রাজাদের প্রিয় 117010 1১:601660 ০০017601) 
11) থাঁকায়, তার পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেম়ী কর্বার পথ পায় না। এই শ্রেণীতে পড়ে তামিল চেট্রীরা_ 
এরা আহ্ুষ্টানিক হিসাবে গোড়া হিছু-আর তামিল মুসলমান দোঁকানদারেরা, যাদের “চুলিয়া” বলে, আর তা 
ছাড়া সাধারণ অন্য ভারতীয়েরা--যেমন ছোটো-খাটো গুজরাটী মুসলমান দোকানী, শিখ মোটরওয়ালা, হিন্দুস্থানী 

-ছুধওয়ালা, যাঁরা ছু-মুঠে কামিয়ে খাবার জন্য এ দেশে এসেছে। তামিল আর অন্য ভারতীয় কুলিদের কেউ 
পোছেও না; এর! নিজ-নিজ ববার বা না"রকল বাগানে, বা পাবলিক-ওয়ার্ক স্-ডিপার্ট মেণ্টে, মজুরের কাজ নিয়ে, 
নিজেদের মধ্যেই থাকে। বেশী রেষারেষি দেখা গেল, এই কয়টা সম্প্রদায়ের পরম্পরের মধ্যে_গুজরাটী খোজা 
বেশিয়া, যারা বড়ো-বড়ো ব্যবসায় করে আর ইংরেজীটা কাঙ্-চালানো-গোছ জানে-_খুব লেখাপড়া না 
খিখলেও, এই ইংরেজীর জ্ঞানটুক এদের মধ্যে একটা শিক্ষিতের মতন বাহ চেকনাই দিয়েছে, এদের 
খুবই প্রবুদ্ধ ক'রে তুলেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রের বাইরে, রাজনীতি আর অন্ত ক্ষেত্রেও: এদের 
এই ইংরেজী-জ্ঞান। ক্ষমত-লাভের আর প্রতিঠা-অন্রনের একটা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে (অবশ্য এটা 



মালয় দেশ পু জিসান ৭৫ 
-্ি ৪ পাট ৩ শীট পাতা পা 

মান্তে হবে যে, মালাই ৫ দেশের রর পলিটিক, বিঃ ক'বে সেখানকার ভাবতাফদেব পলিটিক্স, এখন৭ হাহা 
কমলাকান্তের-দপূরে বণিত কোলুনন্দনের পাতের তেতুনগুড মাথ। ভাত 'মাব ম |চেবকাট। লোলগ আাববিশেমেৰ 

পলিটিক্সের অবস্থাতেই আছে); এদেশে আর? আছে, দঙ্গিণ ভারতের ত।মিল আব মালযালী তিন চাণবো, আপ 
সিংহলের তামিল হিন্ম আব তামিল খ্রীষ্টান শিক্ষিতমগ্ডণী। শেযোক্ত সিংুলী হাগিলদেব মপো থেকেই বেশাণ 
ভাগ উচ্চ-শ্রেণীর আর নিম্-শ্রেণীর কেবানী আব অন্ত সবকাবী চাপবে" ডাক্তার, বাবিদ্টার প্রভৃতি, নান প্রতি 
স্থান দখল ক'রে, আজকাল মালাই দেশময় ছড়িযে' রাখেছে। কিছু পরিমাণ সিংহলের বৌদ্ধ সিংহলী , আব মুষ্টিমেয 
বাঙালী-_ডাক্তার, ওভারসিমার, ইত্যাদি__এদেরও দেখ। যায। মনে হ'ল, বিরোধটি বিগমান, মাত: এই দুই 
দলের মধ্যে--একদিকে ভাবতীধ গুজরাটী আর তামিল, আব অন্যদিকে সিংহলীঘ রা আব খাটি ফিংহপী, বৌদ্ধ । 
এনদিকে আছে গুজরাটাদের পযসা, আর ভারতীয় তামিলদেব বিগ্ঠা-_কিন্ব সিংহলীত সব কাজ-কর্ম চ(কবী-বাকবা 
মার ওকাঁলতী-ব্যবস। আগে থেকেই দখল কবে বসে খাকাৰ দক্ন, বিভাব্যবসাধী রে ভাবতীয় তামিল আব অন্ত 
হাবতীয়দের বিদ্যার কোনও অর্থকর প্রযোগ হচ্ছে না বলে, এদেব মনে সিুণীদে প্রতি আকফে।ন এসে গিথেছে । 
আব অন্য দিকে এর প্রতিকলে যেন দপ্তাযমান, সিংহলেব জান তাগিলদের শিক্ষা আব সবকাবা কাছে প্রতি্। 
বাঙালীরা আর উত্তর-ভারতীষেরা সংখ্যায কম বালে, এসব গে।লমালে তেমন ভাবে এংণ এহণ কারতে পাবে নি। 
পবস্পরেব মধ্যে এই ইংরেজী-শি্ষিত লোকেব। কিছ় কাল ধ'রে ইক্ষুলেব ছেলেদের মত, খুনসুটি কানে গ।সছে 
রেষাবেষি ক'রে দ্রতিনটে ক্লাব আর সমিতিও গ'ডেছে। আব কিছুকাল হ'ল, মালযেব নোডুন গ গুণ আ।সাধ, 
তার সম্বধ না উপলক্ষ্যে দু-দলের মোড়লদের মধ্যে মনোমালিন্াটা একটু বেশী দূৰ গাড়িথেছে | গোতন পাটের স্বাগতেব 
জন্য পাটি দিতে হবে, ভাবতীঘ গুজরাটা-প্রমুখ মৌড়লেব! হাজাব আষ্টেক ডল।ব টাদ| তলেছিলেন, সিইলীব| ন। কি 
কষেক শ'র বেশী তুলতে পারেন নি। ছু-দলে কিন্ধ মিলন হয়ে, ভারত আব সিংহল জডিখে” ঘট! ক'বে লট-সম্বধ না 
হ'ল) এতে ( গুজরাটাদের ছু-একজনের কাছে শোনা কণ। ), পড়িয়েলিখিযে আব কশিঘাব লোক ব'লে, জাফআা- 
তামিলেরাই একটু বেশী রকম মোড়লী ক'রেছিল, _সেটা বাব! বেশী পধসা! ধিয়েছিলেন দেব পছন্দসই হয়নি । 
শাবার তার উপরে, লাট সাহেব সঙ্গর্ঘন। পেয়ে, তার স্বাগতের প্রত্যুন্তরে অনবপানত্।বশতঃ ভারতবাসীদেব উল্লেখ 
ক'বৃতে না কি ভুলে? যান, কেবল সিংহলীদেরই সাধুবাদ দেন। বল] বালা, এই ব্যাপণটা ভারতীঘ আর সিংহলীদেন 
মিলনকে ঘনিষ্ঠ হ'তে বড়ে! সাহায্য করেনি । তাব পরে আছে, মালাই দেশেব ঙ্কণ-সভাঘ সববাব-কতক মনোনীত 
কাউন্সিলরদের মধ্য, ভারতীয়দের তরফ থেকে কাউন্সিলর হবার জন্য দু'পলেবই খ[তনবদেব ইচ্ছে॥ বন্বব 
আরিয়ম্ সিঙ্গাপুরে এসে যখন কবির অবস্থান আব শ্রমণ-বিষযে ঝনোঁবস্; কীরৃছিলেন। তখন এই রেঘ|বেষিব 
ঘুণিপাকে তাঁকেও পণ্ড়তে হয়। তার প্রতি গুজরাটা দলের স্বাভাবিক বিরাগের কাৰণ ছিল, বাবণ ভিনি নিজে 

জাফনার তামিল, আর তার আত্মীয় আর স্বদেশ-মিত্র9 অনেকে মালদ দেশে আছেন । এইসব ঘোট-চক্ের মধ্যে, 

ভারতের সব জা্তকে এক ক'রে, আর এদের সঙ্গে চীনা আব ইউবোপীয়দেব মিল ক'রে দিযে, আশ্ুর্জাতিক 

সিঙ্গাপুর শহরে কবির সম্বধধধনাকে একটা সর্জন-গৃহীত যথার্থ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ক'বে তোলাব মতন দুঃসাধ্য কাধ, 
কেবল রবীন্দ্রনাথের নামের গুণেই সম্ভব হয়েছিল । যথার্থ শিক্ষিত লোকের! কৰিব মর্ধাদ! ঠিক ভাবে জানেন 

ব'লেই, শ্রীযুক্ত আরিয়মূ কবির আর কবির সঙ্গে আমাদের এই মালয়-ভ্রমণকে সম্পূর্ণরূপে সর্দ্াতি-গৃহাত, 
সার্থক ও সফল ক'রে তুলতে পেরেছিলেন । 

সিঙ্গাপুরে আমরা ছিলুম সাতটী দিন। এই সাত দিনের কার্যাবলী আগে থাকৃতেই ঠিক হায়ে গিয়েছিল । 

এই কাধাবলীর প্রায় সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের উপস্থিত থাবৃতে হয়েছিল, তাতে আমর| এই দেখেব 

আর এদেশের লোকেদের সম্বন্ধে অনেক বিষে প্রত্ক্ষ অভিজ্ঞত1 লাভ করতে পেরেছিলম । এ ছাঁড।। 



৪৬ যবদ্বীপের পথে 
ক ও ্ চে পর 

এখানকার অনেক, সাপারণ খবরও আমাদের নিধাঁরিত সভা-সমিতির ফাকে-ফাকে, পরিচয়, জিজ্ঞাসা আন 

দর্শনের দ্বারা আমাদের জঞান-গোচর হযেছিল। সিঙ্গাপুরে য। ঘা আমাদের চোখে প'ডল, তার কথা ব'ল্বে। 

'আর স্থানীয় অবস্থ। বিষঘে আমাদেব প্রত্যক্ষ দর্শনকে সম্পূর্ণ সুবোধ্য আর উপযোগী ক'রে নেবার জন্য, সিঙ্গাপুরে 

ম[লাই-দেশ সঙ্গন্ধে ছু'চার খান| বই কিনে নিয়ে পড়ে ফেলে, যে অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য খবরটুকু জান্তে পেরেছি,__সেই 

গ্রত্যক্ষ-দর্শন আর পঠন-লব্ধ জ্ঞান থেকে, দু'চারটে কথা নিয়ে, প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে এদেশে আমাদের 

ভ্রমণের বিষয় ব'ল্তে-ব'ল্তে একট্ু-আধটু আলোচনাও ক'রবে। | 

বুধবার বিশে জুলাই আটটায় তো আমরা বন্দরে ভিডলুম । জাহাজ-ঘাটায় কবিকে যে অভ্যর্থনা করা হ*ল, 

সেগীর অনুষ্ঠান ভারতীয়দেব হাতে সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে হ'ল-মালা! দেওয়া, 'আতর-গোলাঁপ ছিটানো, 

বাণ! বাজিয়ে গান, বক্তৃতা, সবই ছিল। এই অভ্যর্থনাটার ব্যবস্থা হ+য়েছিল, কবি-সম্বধ নার জন্য সিঙ্গাপুরের 

সব দা'তের লোককে নিয়ে তৈরী একটী [11607706011] 1২5)007) 01070100165 আন্তজাতিক কবি-সন্ব্ধনা 

মণ্ডলীর দ্বারায়। এতে ভারতীয় ছিল, চীনা ছিল, ইউরোপীয় ছিল, মাঁলাইও ছিল। অভ্যর্থনার পরে কবি 

লাট-বাড়ীতে গেলেন, তাঁর সেক্কেটারী হিসেবে আরিয়ম্ তার সঙ্গে রইলেন। এ দিন কবিকে নিষে আর 

কোনও সভ।-সমিতির ব্যবস্থা ছিল ন| | সিগ্লাপে নামাজী-মশায়ের বাঙলা আমাদের থাঁক্বার ব্যবস্থা হ'ল। 

লরী ক'রে আমাদের ম(ল-পত্র সেখানে পউছিয়ে, দিয়ে, গৃহস্বামীদের সঙ্গে কিছু প্রাতরাশ সমাধা ক'রে, স্বরেন-বার, 

ধীবেন-বাবু আর আমি শহবে গেলুম। ব্যাঙ্কে টাকাঁকড়ি ভাঙানো, চিঠি-পত্র কিছু এল' কি না তার খোজ 

নেওয়া, এই সবে আমেরিকান্-এক্স প্রেস্-কোম্পানীর আপিসে দুপুরটা কাটুল। বিকেলে কবি এলেন আরিয়মের 

সঙ্গে, সিগ্লাপে আমাদের থাক্বার ব্যবস্থ। দেখতে, একটু গল্প ক'বৃতে; তিনি বল্লেন, “তোমরা এখানে 

বেশ আছে! - সমুদ্রের ধারেই, আর লাট-বাড়ীর মতন কেতা-দুরন্ত হ'য়ে থাক্বাঁর হাঙ্গামা এখানে নেই |” 

নুধবার দিনট। বেশ শান্তিতে কাটুল। সমুদ্রেব ধারে ধীরেন-বাবু আর স্থরেন-বাঁবু সন্ধ্যেবেলা বসেবসে 
এস্রাঁজ বাজীলেন। মোঁড়ল-মশাই এসে আমাদের সান্ধ্য ভোৌজনে যোগ দ্রিলেন, কবির আগমনকে সাফল্য-মপ্ডিত 

কর্বার জন্য তিনি যে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'বছেন সে-সম্বদ্ধে তিনি আমাদেব অনেক খবর দিলেন, অনেক 

বিরুদ্ধ শক্তির বিপক্ষে তাঁকে যে ল'ড়তে হচ্ছে তাও শোনালেন। পরে আরও একটু পরিচয়ে আমাদের একটু- 

একটু সন্দেহ হ'তে লাগ্ল যে, এই বিরুদ্ধ পক্ষ তার নিজের মধ্যেও অনেকটা! যেন আছে । 
বৃহস্পতিবার ২১শে জুলাই--এই দিনের প্রধান কাজ ছিল, বিকাল বেলা সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষিত 

লোকেরা আর ধনী ব্যবসায়ীরা, 311151)010 018700) 01001) নামে তাদের একটা বড়ো ক্লাবের তরফ থেকে 

কবির জন্য এক চা-পানের মজলিস আহ্বান ক'রেছিলেন, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা আর 

ভারতে চীনা ভাষ। আর চীনা সংস্কৃতির আলোচনার পন্তনের জন্য কথাবার্তা কওয়!। এই চীনারা সৌজন্য-সহকারে 
বিস্তর বিশিষ্ট ভারতবাপী আর অন্ত জাতীয় লোককেও এই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই সভায় 

কবিকে চীনের সঙ্গে ভারতের যোগ, আর বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে ব'ল্তে হয়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনায় চীনা ভাষা আর সাহিত্যের চর্চার আবশ্তকত্তা আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, সে-সম্থন্ধে তিনি বলেন। 
চীনের প্রতি তার একটী বিশেষ অনুরাগ আছে, সেটী খালি প্রাচীন চীনের সঙ্গে ভারতের কল্যাণ-মিত্রতা ম্মরণ 

ক'রে নয়__চীনের সংস্কৃতির, চীনের প্রাণের মধ্যে যে সার্বভৌম মানবিকতা দ্বারা অন্তপ্রাণিত কতকগুলি উচ্চ 
আদর্শ বিদ্যমান আছে, সেইগুলি মনে ক'রে চীনকে তিনি ভালবাসেন। চীন তার ভারতীয় গ্রাণকে টেনেছে। 

আর তাঁর হদয়গত আকাঙ্ষা এই যে, চীন আর ভারত, প্রাচ্য জগতের এই ছুই প্রাচীন মিত্র জাতির মধ্যে 

আবার নোতুন যোগ-হ্ত্রের স্থট্ি যাতে ক'রে তিনি করতে পারেন। বিলাতে পড়াশুনা ক'রে আস! ডাক্তার, 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর ১৭ 

ব্যারিস্টার আর অন্য শিক্ষিত লোক এখানকার চানাদের মধ্যে যথেষ্ট আছেন । এবা সকনে আঞ্ছ।ব সঙ্গে কৰিব 

কথা শোনেন। তাঁর পর কতকগুলি চীনা ঘুবক, কবিব আদর্শ, বিশ্বমানবিকতার দিক বিচার কবে চলত 
গেলে জাতীয়তার স্থান কোথায়, এশিয়। আর উউবোপের সংঘাত, এইসব বিষয়ে প্রশ্ঝ কবেন। এ বা বেশব 
ভাগ হচ্ছেন শিক্ষক আর লেখক | কবি যথাযোগ্য ব্যাখ্য। ক'বে নিজের মতগুপি বুঝিয়ে দেন। 

সিঙ্গাপুর অঞ্চলে-সমগ্র মালাই দেশে-আব যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে চীনাদেব আগমন অনেক 

আগে থেকে শুরু হয়েছে । চীনারা টাক! রোজগাবের জন্য, অন্নজলেব সংস্থানেব গন্য, গত পা শা রঙ্বে 

বেশী হ'ল, স্বদেশ ছেড়ে এইসব অঞ্চলে যাণ্য|-আসা আবস্ত কাবেছে। বছছববছব কতক দেশ ফিবে যাচ্ছে, 

কতক নোতুন আম্ছে, কতক বা বে যাচ্ছে। যাব। বয়ে যাচ্ছে, তাবা মালাই জাতের মধ্যে পাডে, দ্বতিন 

পুরুযের মধ্যে তাদের চীন| ভাব হারাতে ব'সেছে। এইকপ উপনিবিষ্ট দুতিন-পুকমে চীনা, চীনা ভা প+ডতে 

লিখতে তো অনেকে পাঁরেই না, আর বনু বহু চীন। পবিবাব চানভ।ধ| ঙ্যাগ কবে ক্রমে মালাই ভাষাই 

হ'য়ে প'ড়েছে। চীনের পুবাতিন সংস্কৃতি, খুঙ-ফু-ৎসের ধর্ম, পাঁউ-হসেব পম, আব চীনা বৌদ্ধ ধর্ম, এদের অপো 
নিষ্পভ হ'য়ে পড়ছে । তাই নিজেদের দাতীমত 1 থেকে শষ্ট হয়ে গিঘে, এপব অনোকে হতবেজী পাডতে শর 

করেই, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে মোহগ্রন্ত হয়ে, সাহেন বনবার ব্যর্থ চেষ্টা কাবছিণ, গাষ্টান ৬ঃল। 

এমন সমযে চীনে বিপ্লব ঘ'টুল, নবীন জীবনেব সাড়া প'ডে গেল-_সেখানকাৰ নব জাগরণের বো নাহল) পেন 

প্রভীতের সমীরণ মালয-উপদ্বীপেও এলো । মালাই দেশেব চীনাদের মধ্যে এখন একট আন্দোপন দেখ। মচ১ 

যে, এর| শিক্ষা-দীক্ষার আবার পবা চীনা হ'তে চাঁয়। সাবেক দলেব প্রাপ বধঙ্ক লোকেব।, যাদের শিশ। হঃথেছে 

মালাই ভাষা! আর ইংরেজী ভাষার ভিতর দিযে, তারা9 উত্সাহ কবে চীনের ভা! আব সাঠিতা পাডতে 

লেগে গিয়েছে । চীনের সাহিত্য আব সভ্যতা সম্বন্ধে একটা সঙ্গীবত|, একটা সচেতন ভাব, এই মাপাইতিগম- 

মাওয়া বা মাঁলাই-ভাঁবাপন্ন চীনেদের মধ্যে এখন বেশী ক'রে দেখ। যাচ্ছে । কিন্তু এই মনো ভাবটা নোকুন বালে, 

আর অনভ্যন্ত ব'লে, ইংরেজীর আবহাওযাঁর মধ্যে পবিপু্ পুষ্ডোব দপেব কাবো-কাবো কাছে তিঠট। পাখির 

আর সহজ ব'লে বোধ হচ্ছে না। তবে জাতীঘতাৰ দৌহাউয়েব ফলে, এই চেষ্ট। ব। আনোলনের মদে, 

আন্তরিক-ই হোক আর মৌখিক-ই হোঁক্, সহান্ভৃতি সকলেই দেখাচ্ছেন । মালাই দেবের চানাদের মধো 

এই-বকম দৌ-টানায় পড়া, তাদের এই শিক্ষা-সমস্ত। আর তার সমাধান-চেষ্ট। সম্বন্ধে পরে মারগ কিছু বল্বে। 

এখন গার্ডেন ক্লাবের এই চায়ের মজলিসে সাবেক-পন্থী, ইর্গ-ভাবাপন্ন, মালাই দেশে দ্রাতিন চাব-পুরুমবসতিকিণ। 

আধা-মালাই চীনা দু-তিন জনকে দেখা গেল । আর নবীন যুবক চীন, নিজেদের সংগতি মালাই দেনেপ বিশ্তু্ 

রাখার জন্য প্রয়াসী যাঁর।, তাদেরও দ্রেখ। গেল। 

আমি কবির সঙ্গে-সঙ্গেই ছিলুম, তাই একটু কাছ থেকেই এদেব সব দেখবার যোগ আমার 

ঘ'টেছিল-_এই সভায়, আর অন্যত্রও। চায়ের টেবিলে কবির পাশে বসেছিলেন শ্ুক্ত 30 00782 বি 

সৌঙ-ও৬-সিয়াও | ইনি সিঙ্গাপুরের একজন বডে| ব্যারিস্টার_৩৩৫ বছরেব পসার। ইনি সিঙ্গাপুরের 

চীনাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি । নিজে গ্রীষ্টান-ধর্ম গ্রহণ কারেছেন, আর ঘদি9 প্রাচীন চীনের চেয়ে আপুশিক 

ইউরোপের দিকেই তার মনের টানটা বেশী ব'লে বোধ হ'ল-_চীনার প্রাচীন সংস্কৃতি, চিন্তা, শিল্প প্র্তির থে 

আধুনিক জগতেও একটা বড়ে। স্থান আছে সে-সম্বন্ধে তার উৎসাহের একট অভাব যেন দেগা গেল বলে মণে 

হ'ল-_কিন্তু তা বলে তিনি নিজ্জের চীনত্ব একেবারে হারান নি। তবে চীন| বলে এই গৌরব, এই অভিমান 

যেন একটু পেটিয়টিক কারণে হগচ্ছে বলে মনে হ'ল, যেন পোটি ঘটিজ.ম্-এব চেয়ে আম্রিকতর গঞারতর কারণের 

অভাব আছে । এ রকম ভাবটা আমাদের দেশেরও বনু বনু স্বাদশপ্রেমিকর মধ্যে দেখা যার। তাৰ শ্রাপুক 



৪৮ যবদ্বীপের পথে 

সোঙ-ওঙ-সিয়াও মালাই দেশের, বিশেষ ক'রে সিঙ্গাপুরের চীনাদের পূর্বকথা খুব খুঁটিয়ে আলোচন। কারেছেন-- 

()।0 [11111010 %015) 1115001৮901 076 0000650 0) 9111821)070181971919 শাম দিয়ে বিরাট এ 

বই লিখে, ১৯২৩ সালে লগ্ুনেব বিখ্যাত প্রকাখক জন্-ম্যরে-র দোকান থেকে প্রকাশিত করেছেন । এই বইযেচ, 

তিনি সিঙ্গাপুর অঞ্চলের চীনাদের কথা সব লিখেছেন । 

শ্রীযুক্ত সো৬-ও$-সিয়া৬ ছাড়, আর একজন সৌমা-দর্শন বয়ন্ক চীন! ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এর কথ। 

কখনও ভুলবে! না। ইনি চীনের বিখাত শিক্ষা-ত্রতী শ্রীযুক্ত [111 13901) 10117 লিম্-বুন্কেঙ। (1111২ 

(1)10150 বা মালাইদেশেব চীনেদেব মধ্যে ইনিও একজন প্রধান ব্যক্তি । ১৮৬৯ সালে এর জন্ম হয় সিঙ্গাপুবে, 

ধথানেই ছেলে-বেল। থেকে ইংরেজী পড়েন, এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ইংরেছী ইস্কুল 18115 ৭7০০1-এর ছাত্র 

ছিলেন। 18115 140,901-এর পাঁঠ শেষ ক'রে, বিলাতে এডিনবরায় গিয়ে ডাক্তারী পড়েন, পরে দেশে ফিরে এসে 

ডাক্তারী ব্যবসা আরন্ত করেন । চীনাদের মধ্য সামাজিক স্্ধারের কাজে লেগে যান । সোঙ-ও৬-পিয়াও.এর বালাবন্ধ, 

এর সঙ্গে মিলে, ১৮৯৭ থেকে ১৯০৭ পধ্যস্ত ইনি 9৮৮00 (01110856 উ10791100) 1৮ (00181075 70010)0] 91 

()০0100100] 0) 0001)0] 01016100 নাম দিয়ে একখানি ইংবেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন । ১৮৭৫ সালে ইনি 

মালাই দেশের মন্্রণ।পরিষদের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। যৌবনে ইনি প্রেস্বিটেরিঘান সম্প্রদায়ের শ্রীষ্টান ধর্মে 

দীক্ষিত হ'যেছিলেন। কিন্ত ক্রমে পৈতৃক চীনাধর্ম কন্ফুশীয় মতে পুনরায় আকুষ্ট হন, আর মালাই দেশের চীনাদের 

মধ্যে কন্ফুশীষ মতবাদ ও সঙ্গে-সঙ্গে গ্রাচীন চীনা সাহিতোর প্রচার কাধে লেগে খান। ডাক্তাব লিম্বুনকেঙ্এখ 
এই প্রচারেব ফলে, সমগ্র মালাই দেশে চীন| ইস্কুল, চীনা পরিযৎ আর চীনাভাম1 ও সাহিতোর পঠন-পাঠন, উপনিবিষ্ট 

চীনাদের মধো ভালো রকম ক'রে পুনরুজ্জীবিত হয় । আর এই ব্যাপারের ফলে, এক-রকম প্রতিক্রিয়৷ বা বিপরীত 

গতির মতন, মালাই দেশ থেকে খান চীন দেশেও চীনের জাতীয় ধর্ম আর সাহিত্যের আলোচনার আবশ্তকত।| বিষয়ে 

লোকেদের মধ্যে একটা সাড়া প'ড়ে যায়, নিজেদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রাচীন সংস্কৃতির আলোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে 

লোকের। একটু সচেতন হ'তে থাকে । চীনে মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। ক'রে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার বারো 

বছর আগেই, ডাক্তার লিম্-বূন্-কেও মাঞ্চু-জা'তের অধীনে থাকার নিশানা, চীনাদের মাথার বেণী, কেটে ফেল্বার 

জন্য মালাই দেশের চীনাদের মধ্যে প্রচার আরম্ত ক'রে দেন। প্রাচীন-পন্থী বনু চীনা এতে তাঁর উপর বিরক্ত হয়, 

কিন্তু খাস চীনীদেব ১৯১২ সালের বিপ্রবের পরে এই বে্ণৌ-কাটা সংস্কার সহজ-সাধ্য হ'য়ে পড়ে। নানা দিক্ দিয়ে 

ইনি মালাই দেশের চীনাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন। ১৯১১ সালে ইনি ইউরোপে গিয়ে লগ্ডনের [0701705%] 

[05 00।4৫১৭ আন্তর্জাতিক জাতি-সন্মেলনে যোগ দেন, জর্মানীতেও যান। ইংরেজ সরকার আর তার 

স্বজাতীয় চীনা, উভয়ের কাছে তিনি সন্মান পেয়েছেন। 

সিঙ্গাপুরের একজন ধনকুবের চীন! শেঠ হচ্ছেন 18 [91) 70০ টান্-কাঁকী। এর বড়ো-বড়ো রবারের 

কারখানা মাছে, আর এর শস্তা রবারের-তলা জুতো সিঙ্গাপুর অঞ্চলে লাখো-লাখো লোকের চরণ রক্ষা ক'র্ছে। 

ইনি ডাক্তার লিম্-বুন্কেঙ-এর চীনা সংস্কৃতির সংরক্ষণের কাজে মুক্তহন্তে অর্থব্যয় কারেছেন। এঁদের স্বদেশ চীনে, 

আময় শহরে, টান্-কা-কী দশ লক্ষ ডলার খরচ ক'রে এক বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপন ক'রে দিয়েছেন। ডাক্তার লিম্বুন 

কেঙ এখন টান-কা-কী-র প্রতিষ্ঠিত এই আময় বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যক্ষ । কিন্তু মালাই দেশকে ইনি একেবারে তুলে 

যাননি, আময় থেকে সিঙ্গাপুরে যাতায়াত করেন। 

গত বার কবি যখন চীনে আসেন, তখন সেখানে ডাক্তার লিম্-বুনকেউ্এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। 

এবারও ছুজনের পরম্পর দেখা হওয়ায়, উভয়েই বিশেষ আনন্দিত হ*লেন। চীনা ক্লাবের চা-পানের মজলিসে দুজনে 

একটু কথাবার্ত। হ'ল। পরে, যেদিন আমরা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করি, ডাক্তার লিম্-বুন-কেঙ. তার আগের দিন (২৫ শে 

চে 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুর ৪৯ 

' জুলাই ) সন্ধ্যার সময সিগ্লাপে কবির সঙ্গে নিরিবিলি একটু আলাপ করতে সাসেন। সমু্রেধ ধারে দুজনে বাসে 

নানা বিষয়ে আলোচন। হয়, আমবা (স্থবেন-বাবু আব আমি ) সেখানে দাডিযে-দাডিয়ে এদের কথা শুনি। চীন 
সাহিত্যের আর চীনা শিল্পের একজন অন্তবাগী ব'লে, এদেব এই আলোচনায় মাঝে মাঝে যোণ দেবার লোভ সংবরণ 

ক'রতে পারলুম ন|-বিশেষতঃ কবি যখন এই প্রনাম-পন্য টীন| বিদ্বান ৪ কর্মীর কাছে মামাকে পরিচিত কারে দিলেন । 

ষ্ট পূব চতৃত্ণ শতকে চীনদেশে (100 290) ছা-যুখন্ নামে একজন বিখাত পণ্ডিত ও বাজমন্তী ছিলেন, ইনি 14 

২০০ “লী-সাও' অর্থাৎ “বিপদে পড়" নামে একটা থণ্কাবা লেখেন, তাতে কনফুণীয আদশ সম্থদ্ধে অনেক কথ। 

আছে । ডাক্তার পিম্-বন্কেও এই কবিতাটী ইংরেজীতে অন্কবাদ ক'বে, টাকা টিগ্ননীশরদ্ধ প্রকান কাৃবেন, অন্বাদ 

হয়ে গিষেছে, ইনি কবিকে মহগবোধ জানালেন থে, হিনি যদি তীব এই অগ্রবাদটা পড়ে তার একটা ভমিকা পিখে 
দেন। বল। বাঙলা, কবি সাননো দ্বীকার কাবলেন। ডাক্তার শিম পরবে এই তবজন। কপিকে পিনাড-এ ডাঁকে 

পাঠিযে দেন। কবি ভূমিক। লিখে দিয়েছেন | প্রাচীন ৮াণ। কবিত1, বিশেষন; প্রতাঙ্গ প্রাকৃতিক জগতের স্ব 

তার সরণ অথচ গভীব অন্তভতি মে আধুনিক ইউবোপীন্ সাহিত্য একটা নোভন সরব দিচ্ছে, চীন| শিল্প কল।, 

বিশেষ ক'বে প্রাকৃতিক দৃগকে মবলম্থন কাবে তাব চিত্রশিল্প, প্রাঞ্চতিক অনহতি বিষযে থে আপুনিক চিয়-শিল্নীকে 

আন্তপ্রাণিত কাবেছে, এসম্বন্দে৪ আলাপ হ'ল। কবিব কাছ খেকে বিদাম শিয়ে চাণৰ মনে এব প্রকাদগমন করতে 

আমব। এব মোটর পষন্ত গেলুম, তখন ইনি আমাদের বল্লেন, “তোমব] বিশেষ সাবণ।ন থেকো! মতি ববানানাথের 

শবীব ভালো থাকে, ইনি খালি তোমাদের দেশের নন, সমস্ত এশিয়ার, সমন্ত মনব-চাতিব |” গবেন বাণ করিব 

সঙ্গে চীন-জাতির এই শিক্ষানেতার ফোটে। তুলতে চাইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষম, অন্ধকার বেশা হ'য়ে ঘাপ্যায় 

দুজনের এক-সঙ্গে তোলা ছবি ভালো উঠল ন|। 

চীনাদের এই পার্টিতে, প্রাচীন আব নবীন চীনেব মনেব একা পবিচঘ পেধে, মেদিনকাব পাপ গার্গ কাবে 

'আমর| সিগ্লাপে বাসায় ফিবি। 

তার পবের দিন, শুক্রবাব বাইশে? জলাই। কবি দ্বপুবে সিগ্লাপে এসে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ-ডাজন করলেন, 

তারপর এখানেই বিআম-ধাপদেশে এমাদের সঙ্গে খানিক গঞ্প-গুজব কবে লাট-বান্ছা চাপে গেলেন। খান 

থেকে লাট-সাহেব তাকে সঙ্গে কবে নিয়ে আস্বেন সিঙ্গাপুব শহবেব টাউনহপে, ডিসে ।বিষ| থিঘেটাবা খাব আম। 

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভার সময় নিধ্ধাবিত ছিল। সম সিঙ্গাপুব শহর মেন 6 পাডেছিপ। কবির ব$ত। 

শোন্বার জন্য । ইউবোগীধ প্রচুর ছিল, আব ছিপ চীনে”, আর ভাবতবাসী। স্থার ভিউ গ্রিকঠ কবিকে জন-সমঙ্গে 

স্বাগত ক'রে পরিচয় ক'বে দিলেন। কবি তথন তার বিশ্বভাবতাব সহাগভতি পূণ জ্ঞানের আদরশ, আব ছ্বাথের 

প্ররোচনায় পরম্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতেব নান। জাতির মধো শান্তি আন্ব।ণ ছগ্ধ এ আদশেণ উপঘোগিত। 

নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। রাষ্্নৈতিক আর অর্থনৈতিক জীবাশ আপাতিহঃ একা আব শাস্তির আশ দেখ। যাচ্ছে 

ন1; নানা জাতির মাুষের মধ্যে মনের মিলের একটী মাত্র পথ এখন খোল আছে, সেটী হাচ্ছে-সমগ মানব 

সভ্যতা একটী অথগ্ড বসন্ত, এই বোধ নিয়ে, পরম্পরেব সভ্যত। আর কুতিহ্থ জান্বাপ আর বোঝবার চেষ্ট! কব; 

এইরূপ জানা থেকেই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় ; আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আকর্মণেব আব পবম্পবের প্রতি ভ্যানের সঙ্গে 
ব্যবহারের মূল। কবির এই বন্তৃতাটা বিশেষ চিন্তাকর্মক আর চিষ্টোতেজক হারেছিল ॥ বঞ্টভান পব লাট-সাহেব 

কবিকে ধন্যবাদ দিলেন, তার পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিষে চগলে গেলেন। 

এই দিন সন্ধ্যার পর সিগ্লাপে ধীরেন-বাবু সমুদ্রের ধারে বসে এস্বাঙ্গ বাঙ্গাচ্ছেন, সুবেন-বানু9 আছ্ছেন 

এমন সময়ে, আমাদের পাড়ায় সমুদ্র ধারের-ই একটা বাঞ্ল|-বাডীব একজন তামিল ভদ্রলোক আর এক রন 

তামিল মহিলা, তার ভ্রাত্ৃবধূ, এদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্দলোকটীর নাম জ্ঞানপ্রকাশম্, হনি ডাক্তার, 



৫০ ষবদ্বীপের পথে 

সিঙ্গাপুর মিউনিসিপালিটিতে কাক করেন। এর এক ভাই ছিলেন, তিনিও ডাক্তার, তাঁর নাম 

ডাক্তার হা্ি; এই মহিলাঁটী হ'চ্ছেন, ভাক্তার হাঁণ্ডির বিধবা পত্বী। এর! জাফ নার তামিল, খ্রীষ্টান, সিঙ্গাপুরের 

ভারতীয়দের মগ্যে বিশেষ গণ্য-মান্য লোক। এদের কাছ খেকে ভারী চমৎকার সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার পাওয়া 

গেল! এরা এস্রাজের আওয়াজ শুনে আসেন। এঁদের ঘরের গোরু ছিল, আমাদের থাবাঁর জন্য তার দুধ পাঠিয়ে 

পিতেন-_বাকী যে ক" দিন আমর। সিঙ্গাপুরে ছিলুম। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্কে ব'লতেই, তার পরের দিন আমাদের 

সিঙ্গাপুব শহরটা একটু দেখিয়ে আন্বার জন্য রাজী হ'লেন। 

মোড়ল-মশায়ের সঙ্গে আবার রাত্রে দেখা, বিকালে কবির বক্তৃতারও দেখা হয়েছিল । আগেকার মতন 

ব্্তসমন্ত। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় মুনলমানদের মধ্যেও দুটো দল আছে--গুজরাটা খোজ। মুসলমানের! এক দিকে, আর 

অন্যদিকে তামিল মুসলমানের! । মৌড়লমশাই বল্লেন,_এট। তা নিজের কথ। নয়_-বাইরে এই ছু"দলের-ই 

মুসলমানদের মধ্যে জল্পন। চ'ল্ছে, কবি নাকি কোথায় মুসলমান নারীদের সম্বন্ধে কি মন্তব্য ক'রেছিলেন যা 
0৮১90 বা প্রাচীন-পন্থী মুসলমানদের পক্ষে কচিকর নয়) কিন্ত এ কথ! একেবারেই বিশ্বাস্ত নয়, এমন-কি 

মোড়ল-মশাই সব্বাইকে বলে বুঝিয়ে বেডাচ্ছেন যে, এরকম একটা কথ। দুষ্ট লোকে রটাঁচ্ছে বটে, কিন্তু কথাটা 
কেউ যেন বিশ্বাস না করেন। আর তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা, করবেন । মোড়ল-মশায়ের এই সাধু 
চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিলুম, তারপর তাকে বললুম ঘে কথাটা একেবারে নিঞ্জোশ মিথ্যে, কোনও মিথ্যাবাদী 
মতলব-বা/জর কারসাঁজী; তাঁর এই সন্দেহ সত্য হ'লে, আর বিশ্বভারতীর সঙ্গ শ্রে্ঠ মুসলমান চিন্তার কোনও 
বিরোধ থাক্লে, কবি তীর বিশ্বভারতীতে ইস্লামীয় সভ্যতা! আর চিন্তার আলোচনার ব্যবস্থা করতে এত চেষ্টা 

ক'রূতেন ন।, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের কাঁছে তা-হ'লে তিনি এতট। সহানুভূতি আর সহযোগিতাও পেতেন না; 

আর মিসরের স্বাধীন মুসলমান স্বলতান বিশ্বভারতীর পুন্তকাঁগারের জন্য অমন বিরাট এক আরবী বইয়ের সংগ্রহ 
দান ক'রতেন না)--ভাঁরতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সামন্ত-রাঁজা, খাঁটী মুসলমান, হ্যদ্ররাবাদের নিজাম বাহাদুর বিশ্বভারতীতে 

ইসলামী সভ্যতার চর্চার জন্য এক লাখ টাকা দ্দিতেন না। এই কথাগুলোতে মৌড়ল-মশাই একেবারে দমে গেলেন__ 
বললেন যে, “ই, তা আমিও তে। তাই বলি, এ কথ! কি সম্ভব হ'তে পারে যে, কবির কাছ থেকে এমন কোনোও 

কথা আস্তে পারে যাঁতে ধর্মবিশ্বাসী লোকের মনে আঘাত লাগ্তে পারে ? মুর্খ লোকেদের নিয়ে চলা ভার-_দেখ ছেন 

তে| মশাই, সংকাঁজে কত বাগড়া, কিন্তু কিচ্ছু চিন্ট! করবেন না, আি থাকতে পাজী লোকেদের চক্রান্ত কিছুতেই 
কোনও ক্ষতি ক'রতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি” এর পর, এ সম্বন্ধে মোড়ল-মশায়ের কাছ থেকে আর 

কোনও কা শুনিনি--নিশ্চয়ই তিনি বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে সকলকার মুখ বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় 

কোনও লোকের কাছে, এ সম্বন্ধে যে কোনো কথাই উঠেছে, তার একটুও ইঙ্গিত পাইনি । কিন্তু মোড়ল-মশায়ের 

বোধ হয় মৌড়ল-উচিত একটু বেশী সজাগ চোখ আর কান ছিল। 

এ ছাড়া, মোড়ল-মশাই যে বেশ একজন €0100100. অর্থাৎ “বিদপ্ধ। লৌক ছিলেন, তার পরিচয় তিনি 

নিজেই আমাদের দিয়েছিলেন । প্রায় প্রত্যেক দিন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, সিগ্লাপের বাড়ীর বারান্দায় 

বসে, রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তী চ'ল্ত, হঙকঙের নামীজী মহাশয়ের সঙ্গে, আর 

শ্রীযুক্ত হাজী নামাজীর সঙ্গে; শ্রীধুক্ত শিরাজীও এসে ছু-একদিন আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এই 

আলাপ-সভা আরও ভালো ক'রে জ'মে উঠ্ত ধীরেন-বাবুর এস্রাঁজ বাজানোর ছারা, তার গানে, আর তার পিয়ানো 

বাজানোতে । বাঙলাটায় বেশ বড়ো একট! পিয়ানে! ছিল। মোড়ল-মশাইও ছুই-এক দিন এই সভায় এসে 

জুটেছিলেন। ধীরেন-বাবুর ছুই-একটা রাগ-রাগিণী আলাপ আর বাঙলা গান গুনে, ইনি লঙ্গীত-বিগ্ভার খুব 
তারিফ আরন্ত ক'রে দিলেন: “গানাৎ পরতরং ন হি*--গান-বাজনা মাহৃধকে যেখন নির্মল আনন্দ দেয় 



মালয় দেশ_ সিঙ্গাপুর ৫১ 
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এমন আর কিছুতে নয়, কি জানেন রি টাক। বোজগার-ই বলুন 'এাব সভা-সমিতিতে পাট-বেলাটের সঙ্গে 

মেলামেশা-ই বলুন, সঙ্গীতের কাছে কেউই নঘ। তিনি নিছে গানের বডে। ভজ্- ই, তিনি ইউংবোপীয 

সঙ্গীতেরও চর্চা ক'বে থাকেন, ইউরোগপীয ধবণের স্ব তাব বেডে লাগে তিনি পিযানে। বাজাতে শিখেছেন_ 

ভালো কন্সা্ট ব। ইউরোগীয সঙ্গীতের জল্স। হলে তিনি আগে টিকিট কেনেন এই স্গীত-প্রিষতাব জন্য 

বিস্তর অর্থ তিনি বায় ক'বে থাকেন, এতে ভাব সমযও নষ্ট হয় অনেক _ তবে এ কথ। তিনি হ্বীকাৰ করবেন 

যে, অনেক সময়ে গান-বাঁজন। শুন্তে-শুন্তে তিনি এমনি তন্ময় হ'যে যান যে, তার 1)0১1)1৯৭ বা কাববাবের 

কথা তিনি ভুলে যান-_-পিঙ্গাপুরে যখনি ভাবতবর্ন থেকে কোনে। বডো ওন্তাদ আসে, ত। নিজে নিজেই হোক্ 

অথবা যাধাবর-বৃত্ত পারসী থিয়েটারেব দলেই হোক্ -হা মশাই, খাঁসা সব গাইঘে পাবসা থিষেটাবের দলে মাঝে- 

মাঝে আসে-_তিনি তখনি অনেক টাক। খবচ কা'বে তাদের গান শোনেন, শিব বাডীতেও জল্ন। দেন। 

আমি তাঁকে বল্লুম যে, এই রকম ক'রে শ্রেষ্ঠ গাইযেদেব ডেকে এনে তাদের গান শুন্তে তিনি যে 0৯0৭ 

আর 1051071 &৮৪৮০-এর, শিল্পকল আর সঙ্গীত সন্ন্ধে উচ্চ অঙ্গের রুচির পবিচঘ দন, তাব জন্যে অবিশ্টি 

তার বিস্তর টাকা খবচ হ'য়ে থাকে_তবে তার মনে নিশ্চযই | 0৮এব উৎসাহ দেপমাৰ চন্য একট আননা 

জাগে । তিনি এ কথ! শুনে খুশী হযে বল্লেন, 1২70006011 মর্থাহ। সে কথা হাব বলতে! গাব এ পিষযে আমার 

যেন কোনও সন্দেহ না থাকে থে, পয়সা খরচ কাবুলে যা পাগ্যা যায়ঃ সেই বকম (01. (15 1)046 11) 10001৯10-কে 

[):10010156 করবার জন্যে, 'অর্থাং গাওনা-বাজনার মধ্যে সব-চেযে সের। ঘা, তার পগ-পোষকত| কবব!ব আন্ো, 

তিনি তার ৮০০ 0011 অর্থাৎ হকের ধন ডলার-ুদ্রা ব্য ক'বৃতে একটুমাহও কুঠিত হন না। সঙ্গীতবিদা। সঙ্গন্ধে 

মোড়ল-মশাইয়ের কদর-দানী আর পুন্২পনাহী অর্থাৎ গুণজ্ঞত। আার পু্গ-পোধকতার স্থখাতি ন। কবে থাক। 

গেল না। তাঁতে তিনি উৎসাহিত হ'যে ধীবেন-বাবুকে পিয়ানোর কাছে ধ'রে শিয়ে গেলেন? ববান্্নাথের দ্-চারটে 

গান শোন্বার জন্যে । ধীরেন-বাবু গান গাইলেন, রবীন্দ্রনাথের “শেষ পারানিব কড়ি, কগে নিলে গান” 

বাউলের স্থরে- মোড়ল-মশাই বেতাঁলা মাথা নেড়েনেছে "আব মেসোতি প। প|ঠকেঠকে, পাকা পন্তাদেব চালে, দ্বাচাৰ 

বার তাল দেবার চেষ্টা ক'রূলেন। পিয়ানো বাজিঘে, বিছু আমাদের শুগিষে দেপার জন্য তাকে অশ্রবোধ কব 

হ'ল, তাতে তিনি বল্লেন ঘে, তিনি এই সবে পিযানোতে হাত পাকাতে শুরু কাবেছেন। তার বাঙ্গন। এখন-প্ছি 

শোন্বার মতন হবে না__আর অনেক রাত্তিরও হয়ে গিষেছে_সে দিনেব মতন তিনি বিদায় নিলেন । 

মোড়ল-মশাইযের মোড়লীর পরিচায়ক আর-একটা ঘটনার উল্লেগ ক'রে আমিগ হাব কাছ থেকে এইবার 

বিদায় নেবো । স্থানীয় কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তার যা আকাঙ্গণ ছিল যে, বপান্ধনাণ ভার পপ্রতিচান, 

টাতে পদার্পন করেন, কিছু বন্ত তাও করেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত কাবে দেবাৰ জন্য তিনি মেডলমশাইকে আত্ম 

ক+রেছিলেন। মোড়ল-মশাই প্রায় নেষ মুক্ত পরধন্ত এ সম্বন্ধে কিচ্্ব জানান্ শি, ব| পাকাপাকি কবে ফেলনাব 

চেষ্ট! করেন নি ; অথচ ওদিকে ভদ্রুলৌককে আশ্বাস দিচ্ছেন, বং তিনি, অর্থাত কিন। মোডল-শাই, যখন টেগোবেব 

সঙ্গে ঘোরা-ফের। ক'রছেন, নিশ্চয়ই তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। কিন্তু এদিকে কবির প্রত্যেক দিনের প্রন্তেক 

'বেলার কার্যাবলী স্থির হ'য়ে গিয়েছে । তার নড়চড় হলেই, যাদের সঙ্গে কথ। হায়ে গিয়েছে তাঁদের বিপদে ফেল। 

হয়। সময়ের অভাবে, আর কবির স্বাস্থ্যের দিকে নঙ্জর রেখে, ভদ্রলোকের সনির্বন্ধ অন্থরোধ সবে৪ আরিয়ম করিব 

সেক্রেটারী হিসাবে ত্বার এই আমন্্রণকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে বাঁধা হয়েছিলেন । মোঁড়ল-মশাই শেষ দিন পণন্ু 

ভদ্রলোকটীকে আশা দিয়ে এসেছিলেন - শেষের দিকে কবির কাছে তার কথা অমনি একবার “পর্ম-ডাক' দেএা। 

হিসাবে উপন কারেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, কবির প্রোগ্রামের মধ্যে এই ভদ্রলোকের অক্ট্ঠানটাকে 

ঢুকিয়ে দেওয়া কঠিন, কঠিন কেন, প্রায় অস্ব। তখন তিশি তীর সম্বন্ধে যথেষ্ট গদ্রাসীন্ের পরিচয় দিযে, তর 

হ 



৫২ যবদীপের পথে 

বিরুদ্ধেই বলেছিলেন যে, লোকট। বড্ছে৷ জালাতন ক'রছে, কি করি, তাই তার হ'য়ে বল্তে হচ্ছে । আর তার 

পরেই, “লোকটা'-র সঙ্গে দেখ। হ দ্যা, যথেষ্ট সহাচভতির সঙ্গে কথ। কঘেছিলেন, ঘেন তাঁব অর্থাৎ মোডল মশায়েব 

যথাসাধ্য চেষ্টা সব্রেও তিনি কবিকে রাজী করাতে পারলেন ন। ॥ 

৪। মালয় দেশ_ সিঙ্গাপুরের চীন! পাড় ও চীন1 মন্দির 

শনিবার ২৩শে জুলাই | আঙ প্রাম সমন্ত দিনট| ধবে সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে খুবে কাটানে। গেল। 
ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমাদের পাণগ্ডা হ'য়ে আমাদের চীনা-পাডায় নিষে গেলেন। সিঙ্গাপুর শহরটা চীনাদের 

শহব ব'ল্লেই হয়- লোক-সংখ্যাব বাবে। আনাই চীন|। চীণদেশে ন। গিষেও চীন। জগতের সঙ্গে বেশ চাক্ষুষ 

পরিচয় (আর চীনাদের বাজার অর খাবার দোকানের সাম্নে দিযে ঘুবে যাবাব সঘষে নাসিকা পবিচঘ9) এই সিঙ্গাপুবে 

বেড়িয়েই পাপয়া গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মিউনিসিপালিটির ডাক্তার ব'লে, ছনসাধাবণেব সঙ্গে তার যোগ 

আছে। বিস্তর লোকে, কি চীন। কি ভাবতীয় কি মালাই, তাকে চেনে, আব তাকে বেশ অদ্ধা করে। তিনি 

আমাদের একট বডে। চীনে" বাজারের সডকে নিষে গেলেন। এদেশে (আব ববদ্বীপেও দেখলুম তাই ) ঝড়ো 

রাস্তার ধারের ফুটপাথগুলো দু-ধারের বাঁড়ীরই দখলে ; সেগুলে। ঢাক। ফুটপাথ | সব বাঁডী থেকে বারান্দ| বেরিয়ে 

ফুটপাথগুলিকে আবরণ দিয়ে বেখেছে। এই ঢাক| ফুটপাথ, বহুস্থলে বাড়ীর নীচের তলার দোকানগুলিরই অংশ 
হ'য়ে আছে _ফুটপাথের মধ্যে দিয়ে দ্ুএকজন লোক চল্বার জন্য সরু একটা পথ রেখে, ঢাঁকা ফুটপাথের দু-ধারে 

দৌকানীরা তাদের পসার সাজিয়ে রেখেছে__জিনিস বুঝে, ঝোড়ায বা কাঠের বারকোশে থরেখরে সাজিয়ে” বা বাকা, 

বস্ত। আব পিপেতে করে । দোকানের ভিতরে না ঢুকেও, কি কি জিনিসের সেখানে সওদা হয় তার একট। পরিচয় 

পাঁওয়! মায়। চীনে? মুদীথান| £_চা'ল, নান। বকম অন্য আনাঁজ অর্থাৎ ধান্য পদার্থ, হবেক রকমের চীনা খাদ্য, শাক- 

শবজী, ফল-মূল, আথ; শুটকি মাছের স্তুপ তা নিজন্ব বাঁসে রান্ত। ভরপূর করেছে ; ধোঁয়ায়-জারিয়েরাখা আন্ত 

আস্ত শুর ; ডিম-__তাজা ডিম, আর মাটির প্রলেপ দেওযা বহু দিনের সঞ্চিত পুরাতন ডিম, যাঁ চীনাদের কাছে 

উপাদেয় বস্ত; এই সব, ঝুড়িতে বাঝ্সমতে রেখে, দেওয়ালের গজালে টািযে" বিক্রী হচ্ছে । চীন। মণিহারীর দোকান, 

তাতে চীনাদের সুষ্ট নানা রকমের আবশ্যকীয় আর অল্লাবশ্যকীয় টুকিটাকি জিনিসের ঝৌড়া, বাক্স আর মাটার জার 

আর বৈয্বাম ; চীনে-মাটির বাসন-কোসন; মাটির পুতুল__অপ্ঠুত আকারের রঙ-চঙ ওয়াল! কত্তকপগুলি চীনা নাটকের 
পাত্র-পাত্রীব মুণ্ড, কাচ! মাটিতে টাচাডীর কাঠির উপবে লাগানো-ীনা গ্রাম্য বা লোক-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে 

_ শাস্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্য আমরা কিনে নিলুঘ ; তা ছাড়।, চীন মন্দিরে ব্যবহার হয় লাল-রঙ-কর| বাতী, 

প্রকাণ্ড এক-মানুষ লঙ্বা৷ থেকে আরম্ভ ক'রে, ক'ড়ে-আঙুলের আকারের পথন্ত ; চীন। পূজার উপকরণ-চীন অক্ষরে 

লাল আর সোনালী কালিতে ছাপা হ'ল্দে আর লাল কাগজের টুক্রে। আর ফালি; এই রকম কত অদৃষ্ট-পূর্ 

জিনিসের পসাঁর দেখলুম। প্রচুর চীন! হোটেল, তাতে আহার-নিরত লোকের অভাব নেই। চীন। কাসারীর 

দোকান--সেখান থেকে আমরা চীন দেশে তৈরী পিতলের বাসন আর চীন। দেবতার মুক্তি কতকগুলি কিনলুম। 

সমস্ত সকালট। এই সব দেখতে-দেখতে বেশ কেটে গেল। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আমদের একটা চীনা বাতী 

তৈরী করার কারখানায় নিয়ে গেলেন । মন্ত-মস্্ কড়ায় মোম আর চর্বা গালিয়ে" বাতী তৈরী হচ্ছে, আর লাল রঙে 



মালয় দেশ__সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীন! মন্দির ৫৩ 

ভীত ব্ডো-বড়ো কড়াব উপরে একট! খূর্যম।ন চাকায়, ঠতবী সাদা বশী অনেকগ্তপি আ [কে দিযে, হাতাম 

ক'বে কড়ার রও নিয়ে সাদা বাঁতীগুলিতে টকটকে" লাল বও ধরানো হচ্ছে । 

তার পরে আমর| গেলুম এক চান। মন্দিবে। চীন। মনিবের ভিতবে আমাদের এই প্রথম প্রবেশ । 

কলকাতায় চীনেদের দু-তিনাট “খোতা-খল্" অর্থা২ “খোদা-ঘব' ব| মন্দিব আছে, কিন্তু কলকাতার 'কক্নি' হযে? 

মামাব তা দেখবার স্থযোগ কখনও হয়নি | চীনাদেব ধর্ম এখন আল্প-স্বল্প প্রাসীন খাদি চীন। ধশ্ম, আব বহুল পরিমাণে 

ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ ধর্ম, এই দুটোর মিশউণ | বৌদ্ধ পর্ম চীনে আসবাব আগে, চীনাদের মবো থে পম আব 

ধর্মভঠান ছিল, সেটা ছিল মুখ্াতঃ স্বর্ণের দেবতা 30008-0 শাডতে ব পূ আব পিউপুকমদের পুজাকেই 

অবলম্বন ক'রে । এই স্বর্গবাজ আর পিক্টগণের সামনে এব। ফ্ল-ফুলবা ভাত মাছ মাংস যর প্রক্ততিব নৈবেছা দিত, 

দেবতাদের প্রতীক হিসাবে তীদেব নাম-লেখ! কাঠের ব| পাথবেব ফলকেব মামনে নতাজান্ত হাযে ন। সাষ্টা্ হায়ে 

প্রণাম ক'বৃত, তাদেব উদ্দেশে ধূপ জালা, হোমেব মত অন্ন কাবৃত, আব শিছেদেব কামনা শিবেদন কব্ত। 

চীন। ধর্ম-জগতে লৌক-গ্রু ]1001704-18-06 খ€ধহসে (বে নামটীকে তিন-টৰ এ? বছর আগ ইভালীন জেওউট 

টান মিশনারির| লাটিন রূপে রূপাস্থরিত কবেন-_(")1040৭ কন্ফুশিউস ) আব পঘি 141041%7 লাউ হসে। এই 

দ্জনের মতকে অবলম্বন ক'বে ছুটী বডো-বড়ে। আদর্শ ব মতবাদ কষ্ট হয_এক, কনধশিউসেব আদর্শ, যাব উদ 

হ'চ্ছে সহজবদ্ধি-প্রণোদিত আদর্শ কমী মানুষ শষ্টি কব : গভীব দর্শন, আস পবপোক, এসব পিষে এহ মতবাদ 

বেশী মাথ| ঘামায ন।; আব ঢুই হ'চ্ছে-_লাউ-ংসেব দর্শন, যা উদ্দেশ্য বিশেব যণো নিহিত 180) তা %ি ন। মণ 

কাবণের (আমাদের ভাষায় নিপ্তণ ব্রঙ্গেব;--15০ শন্দের মুখা অর্থ হাচ্ছে পিথট বা বিগনিযগ্ত। গীত তমাল 

চীন| শন্দটাকে সংস্কত খিত' শব্দ দিযে আমি শন্ুবাদ কারৃতে চাই ,সেই খতেব ) সঙ উপণপি কাবে। 

'তাগায়ের সঙ্গে সব মিলিয়ে, যানৰ ভীবনকে (অথেৰ সাধনায় চালিত কব! । কিনব পধি পাউ-সে ৭ প্রচারিত 

এই উচ্চ তর, যাকে ভারতেব উপনিষদ তত্তেব সঙ্গে ভুলিত কর। খাম, সাধারণ 18০7 বা ভাপবাদার 

সম্যক ভাবে প্রণিধান কবে গ্রহণ করৃতে পাবেনি। তাদের হাতে 17179) বা তাগ বাদ গিটিবণ শাল। 

দেবদেবীর পূজা, অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি অর্জনের চেষ্টা, আব কতকগুলো জড়ডে শীগিতে এগশ 

পর্ববসিত হায়েছে। সে যা হোক, কন্ফুশীম মৃতেব শ্রদ্দ নীবস কতবাবাদ, থব ঘুখা উদ্দেষ্ট ইহলোকনে শিখে 

তা চীনের সাধারণ লে'কের চিন্তকে জয় কারূন্তে পারে নি । তাপ্রবাদ চীনের মনকে আনেকটি। পথণ কবে ভিন, 

এমন সমযে গ্ী্ীয় প্রথম তকে ভারতবর্ষ থেকে চানে বৌদ্ধ ধর্ম এল-_ ভাবের সমস্থ গশ্তার চি নিযে, ভারতের 

শিল্প-কলা, পূজা, অনুষ্ঠান, দেবতাঁদেব চিরন্তন সৌন্দর্য নিঘে, ভারতের মহিংসা-বকণ-নৈথার পাণা শিষে। €পীদ্ধ পর্ম 

চীনের চিন্তকে একেবারে জয় ক'রে ফেল্লে । কিন্ত শিক্ষিত “লোকেদের আলোকে, একটু পেটি ঘটিক কারণে, আর একট 

দীবনেব গভীর বিষয়ে চিষ্ত। ক'রূতে অনভ্যন্ত ছিল বাপে, নবাগত বিদেশ বৌদ্ী ধর্ম থেকে মারে দাডাল। আজ 

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধর্মের থেকে__কি তাওবাদ আব কি বৌদ্ষমত শিক্ষিত লোকের! নিজেদের কনঘপীগ 

মতকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে চাইলে । ভাবতীগ বৌদ্ধমতের সর্ংসহ পরমন্-সহিবহ। তা গবাদের সঙ্গে বেশ একট! 

আপস ক'রে নিয়েছে, তাও-বাদে অনেক বৌদ্ধ আচাব-ন্ষ্টান, দেবদেবীতে বিশ্বাস, এসে গিরেছে , কিন্ত কনফুণায 

মত, অন্ততঃ বাহাত:, বৌদ্ব-মতের ভ্রি-সীমানাযও ঘায়নি। চীনের মন মোটের উপণ আনেনট। ইভলোক-সর্ন্দ ; চীন|র। 

14০60] বা কর্মী জাত, এরা চিস্তাশীল বা কল্পন।-প্রবণ পয়) অ- দুষ্ট বনু শিয়ে বিচার কর এদের দাতের অশ্কুল নঘ। 

এইজন্য কন্ফুশীয় মত-ই হচ্ছে চীনের স্বতন্থ চিন্ত।-গতের এক বিশেম প্রকাশ, অনেকের মতে তাব চরম প্রকাশ 

রসের দিক, ভাবের দিক্ এতে তেমন নেই। লাউ-ংসে-র তাঁ৪-বাদ থেকে চীনের মন মানব-সন্ত। সন্ধন্গে ক 

কতকগুলি জিনিস পেয়েছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ চীন! বিশেষ ক'রে কন্ফুশীয় চিন্তায় শিক্ষালাভ কাবেছে এএন 



৫৪ যবদীপের পথে 

খিক্ষিত চীন।, তা গ্রহণ ক'রৃতে পারে নি। রসের দিকে আর ভাকের দিকে চীনা সংস্কৃতির যে অভাব ছিল, ত 

তাণ্-বাদ পুরণ ক'রৃতে চেষ্ট| করে বটে,__কিন্ত সাধারণ চীন। মন একে বিরুত ক'রে, এর মর্ধাদার হানি ক'রে দিলে, 

তাঁও-অনঠানগুলিকে পিদ্ধাই ব। বুজরুকী লাভের সান হিসেবে খাড়। ক'রে । বস্তরতাস্ধিক, ছুনিয়াদারীর নেসায় মস্গ্ুল 

চীন। মন, রাজদিক ভাবে “দেহি দেহি" রব তুলে বশী শক্তির সাম্নে দীড়াচ্ছে। জিজ্ঞান্থ চীন! প্রাচীন কালে 

বাব! ছিলেন ব| এখন ধার। আছেন, জীবনের বড়ো-বড়ে। সমস্ত! সম্বন্ধে ধার| সচেতন, তার। শু কন্ফুশীয় মতবাদে বা 

কুসংস্কারপূর্ণ তাও-অনুষ্ঠানে কিছু চিন্তার খোরাক, জীবন-সমস্তার কোনও সমাধান পেতেন ন/ পান না । তাদের কাছে 

বৌদ্ধ দর্শন, ভারতীয় চিন্তা, এল'--একেবারে এক নোতুন মনোবাজ্য নিয়ে। খুব অন্তরঙ্গ ভাঁবে বৌদ্ধ ও ভারতীয় 

ধর্ম-জীবনের রস পান ক'বৃতে পেরেছেন, এমন চিন্তা শীল চীনা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ 

লোকের সখ্যা (আমাদের দেশের সঙ্গে তুলন। ক'রূলে ), চীনে খুব কম। সাধারণ চীন।, এসব কিছুর ধার ধারে 

ন|। সে মন্দিরে যাঁয়, আম্মনিবেদন ক'রূতে নয, দেবতা-দর্শন ক'রে চিত্ত প্রসাদ লাভ ক'রূতে নয়, দেবতার কাছে 

পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রৃতে নয়__সে যায়, খালি দেবতাঁকে পূজা দিয়ে, ভোগ দিয়ে, খুশী ক'রে কিছু আদায় 

ক'রৃতে, নিজ্জের মনোবাঞ্ছ। সিদ্ধি ক'রৃতে, বাবসাতে জয়/-খেলাতে লাভালাভ বা সেই বকম আথিক আর অন্য বিষয়ে 

দেবতার কাছ থেকে কিছু ঢ1)5 বা সন্ধান-হৃবাথ পেতে । আমাদের দেশেও যে এই ভাবটা নেই তা ব'ল্ছি না; 

কিন্ প্রকত ভাবশুদ্ধি নিয়ে, ইহলোক-নিষ্পহ হ'য়ে দ্েব-মন্দিরে যাওযা আমাঁদেব দেশে অসাধারণ ব্যাপার নয, বরং 

খুবই সাধারণ। চীন! মন্দিরে ঢুকে য। দেখ লুম, ত। থেকে একট! বিষয় যেন মনে বেশ স্পষ্ট ছাপ দিয়ে গেল-_সেটা 

হচ্ছে এই__চীনার। সাধারণতঃ ৪101167:015-00001101 অর্থাৎ আধ্যাত্সিকত।-প্রবণ জাত নয়; ধর্ম যেন এদের 

কাছে পাথিব লাঁভ-লোকসানের একট ১1,9৮৮ ০1 ব| সহজ পথ, ধর্ম-জগতেও পাটোয়ারী বুদ্ধির স্থান আছে, এই 

রকমট! এদের ভাব ব'লে মনে হ*ল। বইয়ে প'ড়ে ঘ বুঝেছি, জাপানীরা কিন্ত এদের উল্টো, তাদের মধ্যে যথার্থ 

ভক্তি-ভাঁব বোধ হয় আরও বেশী ক'রে আছে। 

মন্দিরে ঢুকলুম। ফটক পেরিয়েই একটা সরু সান-বাধানে! রাস্তার মতন; তার ডান দিকে, মন্দিরের বাইরের 

দিকৃকার দেওয়াল, মার ব| দিকে মস্ত একট! হল-ঘর আছে, সেই হল-ঘরের দেওয়াল। ঢুকেই ডানদিকের দেওয়ালের 

ধারে একটা ছোটে। ঘর, তার মধ্যে একটা বেদি, বেদ্ির উপর তিনটা দেবতার মৃতি, লাল রঙ একজনের, একজন 

বোধ হয় নীল, আর একজন হ'ল্দে, তিন জনেরই দাড়ি গোফ আছে, আর তিন জনেই প্রাচীন খুগের ঝলমলে' চীনা 
পোষাক পরা । কি দেবতা এরা, তা আমাদের পাণ্ডা ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ ব'ল্তে পার্লেন না। চীনারাও 

অনেকে জানে নাঅন্ততঃ ইংরেজী-শিক্ষিত চীনার!। এর পরে অন্যত্র চীনা মন্দিরে আমি চীনা ছবি বা 

প্রতিমাতে কোনও ঠাকুর-দেবতার মৃতি দেখিরে দিয়ে' কোন্ দেবত। ইনি, এর কাজ কী, এই প্রশ্ন শিক্ষিত 
চীনাকে করেছি; কিন্তু প্রায় সর্বত্র একই জবাব পেয়েছি--৪0170 10170 91 [91৮ অটাৎ “কি এক দেবতা হবে”, 

কিংবা 1৮ 19 % 73010 “বুদ্ধমৃতি হবে”; হয় তো, ইংরেজীতে ভালে। ক'রে বুঝিয়ে বল্বার শক্তির অভাবই 

এইরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তরের কারণ হবে-_আঁবার হয় তো বা কনৃফুশীয় আদর্শমানব-বাদ আর আধুনিক ইউরোপীয় 

মনোভাবের ফলে, হাল-ক্যাশানের চীনারা, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে-সব ঠীকুর-দেবতাতে বিশ্বাদ ক'রতেন তাদের 

প্রতি, সত্যকার আস্থা আর প্রীতি হারাচ্ছে । 

কিন্ত চীনা দেবতাদের নাম, রূপ আর বাহনের সম্বন্ধে, চীনা ধর্মের মিষয়ে ইংরেজী বই প'ড়ে আমার যেটুকু 

জ্ঞান হ,য়েছে, সেটুকু ফলিয়ে' যখন খবর নেবার চেষ্টা করেছি যে, এই দেবতা যুদ্ধের দেবতা [08217৮-৮ 

কোআড-তী, কি বিদ্যার দেবতা $০7-0/27% বেন্-চাও, কি অষ্ট অমর 1১৮-)316 পাঁ-শিয়েন্দের অন্কতম, 

কিংবা বৌদ্ধ 31701-1% [01017 শিগ্পা-লোহান্ বা অষ্টাদশ অর্থৎদের কেউ, তখন তাঁরা একটু চ”মকে উঠেছে, আর 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুরের চীনা পাড় ও চীনা মন্দির ৫৫ 

খামার কৌডুহল, নিবৃত্তির জন্য মন্দিরের কোনও পুবোহিত বা ভৃত্যকে ছেক এনে ছিজ্ঞাসা কারে আমায 

খবর দিয়েছে । 

য| হোক, এইরূপ ছোটো দেবতার বেদি পাব হ'য়ে, আংশিক ভাবে টাপিতে ছওয়া একটা চত্ডীমণ্ডপ ব| 
আঙিনার মতন স্থানে পৌছুলম ৷ তার দুদিকে মুখোমুখী ছাটে। বেদি , বেদিব উপরে, দেক্যালেব দিকে পিঠ কারে, 

মুখোমুখী সব ঠাকুরের মৃতি। ছোটো বড়ে। অনেকগুলি কারে মৃতি। এদিক্কাৰ বড দাডিফেথাকা মৃ্ধিটী হচ্ছে 

অবলোকিতেশ্বর (বা অবলোকিত-ম্বর ) বুদ্ধের মৃতি ; এই বুদ্ধ চীন দেশে স্ত্রী ৰপ পরিগ্রহ কবে, করুণাব দেবী রূপে 

[001-59)) ব। 10007-510 কুনয়াম্ বা কুআন্যিন্ (জাপানে [৩001000। কানন বা খানও) নাম নিঘে পূজিত 

হ'য়ে আস্ছেন। এই দেবীই হচ্ছেন এই মন্দিরটীব প্রধান বিগ্রহ । অন্য দিকে আছেন 1১8-15 প তাঠ-বিবাট 

ভুড়িওয়াল।, খালি গা, মাটিতে পা ছড়িযে' দেওযা, প্রাণ খলে হাসছেন এক মোট ভিক্ষুবেশী মুতি। টীনের 

এই 1১৪-1 জাপানে 11069 হোতেই নামে পরিচিত-ইনি হচ্ছেন জীবনে সৌভগা ৪ আবামমুর দেবতা, 

ইনি বোধিসব মৈত্রেয়ের এক চীন। সংঙ্গরণ। এছাডা, ছে টো-ছোটে মুতি অনেক ছিণ, কতক ভাবতীয় বৌদ্ধ 

দেবদেবী ব| বোধিসবুদের, কতক ব। খাটী চীন| দেবতাদেব । বক-সমান কাঁটেব ৯১ টেবিলেব মহন বেদি, তার 

উপরে নানা পিতলের আব মীন|করা তৈজসের মণ প্রধান মৃতি , মুণ্ডিব দুধাবে বাডোবডে। লাল পাতী জল, 

সামনে ছাইয়ে-ভরা ধৃপদানে, লক্বালগ্থা ধূপ-কাঠি গুজে? দেগমা আছে, সেগুলে। জ'ল্ছে, চীনো পপর শ্ুগঞ্গে 

মন্দির আমোদিত। 

ঠাকুরের সাম্নে ছে ?টো টেবিল একটী, এটা হচ্ছে নৈবেদ্য রাখবার আবাব। ঠাঝুবের সামনে ম% এক 

পিতলের পিলস্থজে তেলের প্রদীপ জ'ল্ছে। ঠাকুবের ছুদিকে মীন|-কর| পিতলেব, তামাব আব চান। মাটিব 

৬১০ বা শোঁভা-কলস সাঙ্গানে। আছে, তার কোনোটার ভিত টাটকা ফুলেব তোডা, কোনোটাতত ব। কাগজের 

ফুল। উপরে ছাত থেকে লহ্বা-লম্বা লাল আর হলদে সাটিনের ফালি ঝুলছে, তাতে হাল্দ কালো আর পাল বেশিমের 

অক্ষরে চীনা ডাষায় শাস্ত্রের বচন তোল। র'য়েছে ; আর আছে, বীন কাপডেব শিকাব মতন, ফুলেৰ মালাব মতন 

অনেকগুলি ধবজা। পিতলের একট। বডো ড্রাগন ব| নাগ মৃত্তিও আছে-_লঙ্বা পাচ-নখপয়ালা চার-পাণুক্ক। গানে 

বড়ে-বড়ো আশ, দংট্রা-করাল, সর্প-জিহব, সাপের মতন মৃতি, তাঁর পিছে অনেকগ্তপি কাটা খাড়। হায়ে আছে, 

সেইগুলিতে বাতী গেঁথে-গেঁথে দেওয়। হয়। বেদির উপরে আব কতকণ্ুলি ছিনিস মাছে, সেগুলি চান। 

মন্দিরের একটী বিশেষত্ব । একটী লঙ্ছ/ বাশের চেঙে এক গাদ। সরু-সরু বাশের ট|চ।ডী, তার প্রত্যেকটা বেশ 

মাজা ঘষ।, আর প্রত্যেকটার গায়ে এক প্রান্তে একটী ক'রে চীন| অক্গর লেখা; আর আছে, জ্োড-কতক 

তে-কোণ। আকারের, ডুমো-ডুমে। করে কাট।, ধাশেব গোড়ার গাট। পুজোতে এগ্তলোর কি কাছ হ। পবে বাল্ছি। 

মন্দিরে দলে-দলে মেয়ে পুরুষ পৃজে! করতে আস্ছে। পুজোর অগ্নঠানটা হচ্ছে এই রকম। মন্দিবের 

মধ্যে বড়ো বেদির আড়াঁআড়ি দুই দেওয়ালের দ্রিকে ছুখানি ছোটো-ছোটে। দোকান আছে, তাতে পুজোর 

উপকরণ বিক্রী হয়। দৌকান ছুটা মন্দিরের পুরোহিতদের। পুজোর উপকরণের মধো, ছোটো-বড়ে। নানা 

আকারের লাল রঙের বাতী, ধূপ-কাঠি, পাতলা হ'ল্দে কাগছে সোনার অঙ্রে ব৷ লাল অঙ্গে ছাপ! চীনে মন, 

আর বাপ্তিল-বাগ্ডিল পটকা! । গৃহস্থ বা গৃহস্থ-পত্রী একা ব! ছেলে-পুলে সঙ্গে উপস্থিত হ'ল; দোকান থেকে এক 

পয়সার ছুটো ধূপ, ছু পয়সার ছুটো বাতী, এক পয়সার কাগজ, আর ছু তিন পয়সায় এক বাগ্ডিল পটক। কিনে 

নিলে; জিনিসগ্তলো নিয়ে ঠাকুরের সামনে বেদির মত টেবিল রাখলে । ঠাকুরের সামনে ভূত খোলবার 

নিয়ম নেই। পূজায় ধৌতবাস প'রে আসবার নিয়ম প্রাচীন কন্দশীয় রীতিতে ছিল, কিম্ফ মনে হর আদ্রকাল কেউ 
তা মানে না। যে পুজা ক'রবে, সে প্রথম হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বিড়-বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াতে 



৫৬ যবদীপের পথে 

থাকে । চীনা ভাষায় এই মন্্, বেশ একটা স্থরের সঙ্গে টেনেটেনে আবৃত্তি করে। সঙ্গে-সঙে হাটু গেছে 
বার কতক বসে, আর মাটীতে মাথা ঠেকায়। তেলের প্রদীপ থেকে বাতী জালিয়ে নিয়ে নাগমৃত্তির পিঠের 
কাটার উপর বাতীগুলো! বসিয়ে? দেয়, পূপ জেলে নিযে ছাইযে-ভরা পিতলের গামলার মতন ধপাধারের ভিতব 
ধৃপগুলি খাড়৷ ক'রে রাখে, আর বেদি থেকে কিছু দূরে একটা মস্ত ধাতুর পাত্র আছে, তার ভিতরে মন্ত্র লেখ। 
কাগজগুপি জালিয়ে' দিয়ে, পুড়িযে' ফেলে । আর পটকাব বাঙ্ডিলে আগুন ধরিয়ে” ফেলে দ্রেওয়া হয়; এই পটকা 

ছুম্দাম্ আওঘাজে মন্দির নিত্য মুখরিত। 

এই কাগজ জালিয়ে দেবতার পুজে। একটা বড়ে! অদ্ভুত ব্যাপার । ত। এতে আমাদের আর আশ্র্য বোধ 
পরুবার কিছু কারণ নেই, কারণ কাগজ জালিয়ে" অন্ৃষ্ট শন্ভির সঞ্গে একট। কিছু বোৌঝা-পডা করার পদ্ধতি দেখ তে- 
দেখতে কলকাতা শহরের শিক্ষিত" বাঙালী, “ভদ্রলোক” হিন্দু দোকানদারদের মধ্য গৃহীত হযে গিয়েছে । 
আজকাল দেখা যায়, “ভদ্রলোক” বাঁডালীব দোকানে-_মণিহীরীর দোকানই হোক, আর কাপডের (খদ্দরের বা 
তাঁতের, দেশী মিলের ব| বিলেতী, সব রকমেব কাপড়ের ) দোক|নই হোক, হোটেল ( “পাঠা-রুটার স্বদেশী কুটার" )-ই 

হোক্, আর “ডাইংক্লিনিং ( অর্থাৎ 'ডাইয়ি৬-ক্ীনিউই )হোক্, প্রায় বাঙালী ভদ্রলোকের “শিক্ষিত” ছেলেদের দ্বারায় 

চালিত এই সব দৌকানে, রাত সাডে-আট্টা নটাব সময়ে দোকান বন্ধ কর্বার সর্দে-সঙ্গে, বড! একখান কাগজ জালিয়ে 

রাস্তায় ফেলে দেওয়। হয়__সাধারণত: এক ত। খবরের কাগজ, ন| হয় পার্সেল-ঢাকা মোটা কাগঞ্গ। এই আজগুবি 
রীতি, শিক্ষিত বাঙালীর ধর্মপ্রাণত! আব 'নবধুগের নব-নব ভাবের প্রেরণায় ধর্ম-জগতে একট। 'প্রগতি"র চিহ্ত, 
সন্দেহ নেই। মা্রাজে আমাদের দ্রাবিড় ভ্রাতারা নোতৃন এক দেবীর পাকা মন্দিরও তৈরী কবে, তাদের ধর্ম- 

বিষরে উদারতা আর 177)0)0৯8 60 1105 দেখিয়েছেন_ তাদের দেশেব এই নোতুন যুগে উদ্ভুত, বিশেষ 
শক্তিশালিনী (কাচ।খেকো? ) দেবী 'প্েগাম্ম। (বা মা-প্রেগ )-কে আমাদের দেশে এনে, শীতল! মনসা, মাণিকপীর, 
ওলাবিবিদের পাশে ঠাই দিলে হয় ন1? বিশেষতঃ, যখন শোন! যাঁয় যে, মোটে এক-শ' বছর আগে, ওলাউঠা 
যখন একবার উত্তর-ক'লকাতায় মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল, তখন এ অঞ্চলের অধিবাসী এক সাহেব, 

প্রাণভয়ে ভীত প্রজাকুলের আতঙ্ক দূর কর্বার জন্য, দেবী ওলাবিবিকে স্বপ্নে দর্শন ক'রে, তাকে প্রকট করিয়ে" 
হিন্দুমুসলমানের মধ্যে তার পুজার প্রচার করান--ভয়কে চমতকার ভাবে এক নোৌতুন 1))001))1)0-]0010)1)০-তে 

চালিত ক'রে, ভক্তি-রূপে তাকে 301)117)0/ ক'রে দেন, উচ্চাবস্থায় তাঁকে রূপান্তরিত করেন। কাগজ পুড়িয়ে? 

দোকান বন্ধ কর! ছেলেবেলা দেখেছি বলে মনে হয় না__বছর ২০।২৫-এর পূর্বেকার কথা বল্ছি। এখনও 

যার| বংশানুক্রমে দোকানদীর, যার। “ভর্্রলোক' নয়_যেমন মুদীর দোকানওয়ালা, ঘীয়ের খাবারওয়ালা, দই-সন্দেশ- 
ওয়ালা__এদের মধ্যে বাবুভায়াদের এই অভিনব “কাগুজে হৌম' এখনও প্রসার লাভ করেনি-_যদিও ছুচার জন 
খোট্র। পানবিভীওয়ালাকে এই রকম ক'রে বাবৃভৈয়াদের" দেখাদেখি কাগজ জালাতে দেখেছি । এই কাগুজে 
হোমের 13001) অর্থাৎ কোন্ যুক্তি অবলম্বন ক'রে এর উৎপত্তি, ত। জানবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। পরিচিত 

আর বন্ধৃস্থানীয় দু-চারজন দোকানদার, ধারা এই 71008] বা অনুষ্ঠান পালন ক'রে থাকেন, তারা যে ব্যাখ্যা 

দিয়েছেন, তাথেকে বোঝ! যায় যব এটা! এক রকম ১%111])1010610 108010১ আর তার সঙ্গে-সঙ্গে পাপকে পুড়িয়ে? 

উড়িয়ে দেবার ৮০০০০ থেকেও এর উদ্ভব;-একজন শিক্ষিত দোঁকানীর মতে, এই রকম ক'রে কাগজ জালালে 

দৌঁকানে আগুন লাগবার ভয় কেটে যায়; আর মতান্তরে, সারাদিন মাল বেচতে-বেচ.তে খ'দ্দেরের সঙ্গে দু-পাচটা 

মিথ্যে কথা ব'ল্তে হয়, কাগুজে' হোমে সেই পাপ “ভম্মসাৎ ক্রিয়তে প্বম্”। বেশীর ভাগ লোকে গতাঙ্গগতিক 
ভাবেই ক'রে থাকে। কিন্তু এই 7168] আমাদের দেশে, ক'লকাতায়, এল, কোথা থেকে? কলকাতার চীনা 

'খোতা-খল' থেকে কি এর অন্ুপ্রাণনা এসেছে? এটা ০610102)*র অনুসন্ধানের বিষয়। 



মালয় দেশ-_সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীনা মন্দির ৫৭ 
পু: ১ ০ 

যাঁয়। অনেকে আবার দেবতার দয়ায় ভাগা পরীক্ষা লেগে যাম। ঠাকুবের সামনে যে বাশের চাগয় সরু 

সক চাচাড়ী বা বাখারীগুলি থাকে, প্রত্যেকটীতে এক-একটা চীনে হবফ লেখ|, সাব শ্টটা ১০1১৫ 'আব একটা 

ছোটে! চোঙায় নিষে, পূজারী আস্তে-আস্তে চোঙাটা নাড তে থাকে । খানিক পবেই একটী বখাবা ঠিববে বাইবে পাছে 

যায়, পূজক সেটা তুলে নিযে, পুরোহিত ধিনি পুজা উপকৰণেব ধোকানে বসে মাছেন তাৰ কাছে যায়। তিশি 

তখন তার মোটা কচ্ছপের খোলার ফেমে আট। চীন। চশম। নাকে এঁটে, সেই অক্ষণটী দেখে, ভাব জেোাতিমের বই 

থুলে সেই অক্ষরেব ফলাফল ধুঝয়ে' দেন_তীথেকে পুগক কি ভাবে ছা এথুল্চণ, জ্যায কোন্ নম্বব বা খাঁ দৌচে 

কয়ের নম্বরেব ঘোড। ধ'রুবে, তার ব্যবসার শোভন কণ্টারটা হুবিপাব হবে কি না, এই সণ অত্য।বশ্থাকীঘ 

বিষয়ে কিছু 1) পেয়ে চালে যাষ, পুবোহিতকে কাঞ্চন-মূলা যত্কিঞ্চিং পুর পযস। দিথে যায কেউ পা 

তে-কোণ| বাশের গীঁট ছুটা গিয়ে, খন্মট স্ববে মগ্ত পাচতেপাডিতে, দাচিযদাডিযে মেগুলিকে মাটিতে শিব 

পাম্নে পায়ের কাছে ফেলে দেখ । গাঁট টার সোজ। উপ্টে। দিন আাচ্ছে, (পান পিক উপরে পডল তা শিখে 

ভাগ্য-সম্বন্ধে আভান পাপ্| ধাঁয়। আদ্ধেকেব উপবে লোক এই বকমে উগা গণন। কাকে, গাবুব দর্শন 

পুণ্যের সঙ্গে শস্তায় বাবশায়ের বা টাক। বোজগাবের বা অন্য কোনএ কামা বন্ত বিষয় 70001011161) ব| 

»/015010)8 অর্থাৎ সাবধান হবংর সল। পোষে, বথ-দেখ। আব কলাবেটা একর সোল, যে যাব কাছে ফিবে যাঘ। 

দ্ু-একজন বিদেশী লোকে বলেছে যে, চীনেদের মধ্য জঘাডার মনোডাবট। বড বেশী। কথাগা নেহাত 

বাজে বলে মনে হ'ল ন|। ধর্ম _বিষযে চীনার। উদার- কোনও ধমেব কোনও দেবতাকে তাব। বাদ দিচত সাম শা | 

ম[পয়দেশে তামিল চেট্রীদেব শিবের মন্দিরে কীসব-ঘণ্ট| ঢাঁক-গোল বাঞ্জিরে' ঘখন গাবতি হয, তখন আবতিব সমযে 

চীনার। মন্দিরের আঙিনায ভীড় ক'রে দাড়িষে আরতি দেখে, দূ থেকে পুজার অন্ধ পযসাগ দেঘ। কিলিকাতিথি 

বউবাজার স্রশীটের ফিরিঙ্গী-কাঁলীর মন্দিবের সামনে, বাস্তাব ফুট্প।থে দাডিযে একাধিকবার চীনামানকে দেখেছি, 

মা-কালীকে নমপ্জার ক'রৃছে ; আর বনুপুৰে ছেলেবেলায় যখন ইস্কুণে পড়ি, তখন একবার সেগ।নে দেখেছিলুম যেও খিক 

জন চীনে' কতক গুলা বাশের চাচাড়ী, তাঁতে চীনে হব লেখা, তাই নিযে মশদিব্র পুবোঠি 5 বাঢাগা ব্র।দাণের হাতে 

দিলে; ব্রা্গণ সেগুলিকে নিয়ে, একটা তামার পঞ্চপান্রের ভিতবে রেখে কুঘে উপ হাযে মানাণীর মাম্নে বাসে। 

পঞ্চপাত্রটাতে ক'রে ভিতরের চাচাড়ীগুলি নাড়তে লাগলেন । খানিক পরবে একটী চ।চাতী বেরিয়ে পাডতে, সেটা তিশি 

চীনের হাতে দিলেন, বাকীগুলোও দিলেন__চীনেটা এ ঠিক্বে-পড়। চাচাডাটাকে আপাদ। পকেটে পুরে রাখে, 

তারপর মন্দিরের মাবেল-পাথরের মেঝের উপর চার পধস! পুজার জন্যে বেথে লে টি এহশএ পুবোঠি রি 

মহাশয় চাচাড়ীগুলি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, ততঙ্গণ আমি চীনেকে ছিডএস। ক'ণছিল্ম-এ চান। সাব, এ কয 

গর্থাত উ৪ থোদ। হান, সশাম 
হোতা ?” চীনা এক গাল হেসে বললে, 19 খোত হাথ, সেলাম তি 

দেত।--উনি হচ্ছেন একটা খোদ। বা দেবত, আছি সেপাম দিচ্টি |” গুধোহি হামা শিঘবে ভিল্ঞাস| কারে জানলম, 

মাথের পুজো দিতে সব জান্তই আসে, ফিবিী গেযে-পুকুষে খব মাসে এন্থথবি5থ হলে ব। বিপদে পাড়ে 

অনেকে মানৎ ক'রে যায়, আর চীনেরাও আসে, তাদের জয়-খেপাব পথদন্ত নন্বব জানবার জগ্ আসে । 

চীন। মন্দিরে একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, এখানে পাপ্ডার বা পুরুতের অত্যাচার নেই | প্ুরাভদের 

দেখাই যায় না। একটা কারণ, বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেবা ভিক্ষু হয, 'তাপ-মন্দিরে? ই সম্প্রদায়ের সন্াসীদের 

হাতে পুজার ভার থাকে; আর প্রায় সব মন্দিরের স্থাপয়িতাব ব্যবস্থ। করে দেপ্রনা নিজদদ মায় থাকা, আব 

পূজার উপকরণের দোকানের লাভও মন্দিরের প্রাপ্য হায় ('এই বকমট। আমার অন্থমান হয ) পুজাপাদেব উপব 

অত্যাচার ক'রে, তাদের ভূজং-ভাজং দিয়ে পয়সা আদায়ের চেষ্ট। করতে ভয় ন|; মোটে উপর, চীন। মন্পিপে 

৮ 



৫৮ যবদ্বীপের পথে 

ভিতরে একটা দেবমন্দিরেচিত গান্তীর্ষের ভাব আছে, একটা শাস্তির হাওয়। সেখানে বয়। মন্দিরের মধ্যে 

উজ্জল আলোয় নানা কিভুত-কিমাকার, বৃহ্দাকার, বিকট-ভৈরব, উজ্জল, চোখ-ঝলসিয়ে”-দেওয়। লাল আর সোনালী 
রঙ লাগানো ছবি আর মুত্তির সমাবেশে একট। ছেলেখি ভাব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে একট! গভীরতার, একটা রহস্যপূর্ণ 

অশরীরী দেবতার সান্মিধ্যের আভান ততটা লক্ষণীয়-ভাবে না থাকলেও, হিন্দু মন্দিরের আলো-আীধারীর 1550৩ ভাব, 
তার 01))) 1০118101015 1151)৮এর অন্তরালে আব্ছাঁআবছ। কোনও দেবতার বিরাট মৃতির ছায়া যেন ভগবানেরই 

ছাঘার মতন বিদ্যমান, এ রকম ভাবটা না থাকলেও, হিন্দু মন্দিরের ভক্ত আর পুজকের ব্যাকুল ভক্তির ভাব দেখ। 

ন। গেলেও,_চীনা মন্দির দেখে মোটের উপর মনট। অপ্রসন্ন হয় না। 

ভক্ত পুজকের। (বোধ হয় মান সফল হ'লে) ভোজ্য নৈবেছ্যও উৎসর্গ ক'রে দিয়ে যায । ছুট চীনে 

স্ত্রীলোক, একটী ম| বা শ্বাশুড়ী, আরটা তার মেয়ে ঝ| পুত্রবধূ, এই রকম পুজোর ভোগ নিয়ে এসে ঠাকুরকে 
নিবেদন করে দেবার জন্যে বেদির টেবিলের উপর সাঁজাতে লাগ্ল। মা-টী বর্ষীয়সী, গায়ের রও. ফেকাসে' হ'ল্দে, 

মাথার চুল উদ্ধ-খুঙ্ক, পরণে কাঁলে। ছাতার কাপড়ের মতন কাপড়ের কোর্তা আর মরু পা-জামা, পায়ে চটা জুতো; 

মেয়েটা কম বয়সেব, এ রকম কাপড়ের পা-জামা, মাথার তেল-চুক্চুকে চুল এটে খোপ। ক'রে বাঁধা, খোপায় লাগানো 

কতকগুপি বড়ো-বড়ো৷ রঙীন মীনার ফুল তোলা সোনার কাটা, আর মাথার সামনে কপালের উপর জুলপীর মতন 
এক গোছা! চুল ঝুল্ছে। এদের সঙ্গে দু'চারটী কাচ্ছ|-বাচ্ছা এসেছে,_কম-বঘসী মেয়েটারই ছেলেপুলে হবে, এর! 

একটু-আধটু হুড়োহুড়ি ক'রছে, আর মাঝে-মাঝে দিদিমা ব| ঠাকুরমার কাছে থেকে আদর-মাখ। বকুনি খাচ্ছে। 

স্ত্রীলোক ছুজন ভোগ সাজালে। ভোগ হ'চ্ছে, চীন| ভোজের খাছা-__হরেক রকমের ফিকে-সবুজ চীনে-মাটার বাসনে 

সাজানে।_ মাঝে একট! বড়ো সাঁদ। চীনে-মটার তিজেলের মতন, তাঁতে ভাত আছে-_নান! চীন! তরকারী, মাছ আর 

আলু, সবজীর তরকারী, ডিম সিদ্ধ, আর ছুটো| আন্ত হাস সিদ্ধ ; আর আছে, নূন দিয়ে ধোঁয়ায় জারানো৷ একটা মাঝারী 

আকারের শৃওরের দেহের একপাস, লঙ্বালস্থি শিরদাড়। ধারে সেটাকে চিরে ছুখানা করা হ'য়েছে তারই একথান। এই- 

সব চীনা সথখাগ্ভ । এদের পৃজোটা একটু ঘটার-ই ব্যাপার ছিল। ঠাকুরকে, অর্থাৎ করুণার দেবী কুআন্-য়িনএর 
্ত্রীবিগ্রহধারী অবলোকিতে্বর বুদ্ধকে, এই ভোগ নিবেদন ক'রে দেবার জন্য পুরোহিত ঠাকুর এলেন। পুরোহিতটীকে 

দেখে মনে বিশেষ ভক্তির উদয় হ'ল না। পূর্ববঙ্গের ভাষায়, হাজ্জ লা” 1001)805) 5০০-০০-গোছ চেহারার 

একটী যুবক, নখে ময়ল|, মুখখানা যেন বহুদিন ধোয়! হয়নি, খোঁচা খোঁচা দু-চার গাছ। গৌফ-দাড়ী। নীল রঙের 

আর কালে। ছাতার কাপড়ের কোর্ত৷ আর পা-জামার উপরে ত।র ভিক্ষুর পোষাঁক,--আমাদের দেশের জোড় বা 

জোব্বার মতন টিলে লম্বা একটা পোষ।ক-_চড়িয়ে তিনি এলেন, তার হাতে জপ-মালা আর ছুটে! ঘণ্ট। | তার মধ্যে 

একটা হচ্ছে ছোটো ছড়ির আগায় লাগানো একটা ঘণ্টা, যে ঘণ্টার গায়ে এ ছড়িটার সঙ্গেই দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোটো 

একটা কাঠি দিয়ে ঘা মেরে আওয়াজ ক'র্তে হয়; আর অগ্তটী আমাদের দেশের পূজোর ঘণ্টার মতন। এই 

ছুটো ঘণ্টা নিয়ে, টেবিল-বেদির সাঁম্নে পুরোহিত এসে দড়ালেন। ভিক্ষুর জোব্বাটার রঙ এক কালে হ'ল্দে ছিল, 

সেটা এখন ময়লা হ'য়ে অতি বিশ্রী দেখাচ্ছিল। এই জোব্বার ছাটট! জাপানী কিমোনোর মতন। দু-হাঁজার 

দেড়-হাজার বছর আগে, চীন-দেশে যখন মেয়ে-পুরুষ উভয়েই ছাতার কাপড়ের জামা-পাংলুন প'রতে আরস্ত 
করেনি, পুরুষের টিলে পা-জামা আর মেয়েদের অতি কু্রী। আট পা-জামা,__তখন এইরকম সুদৃষ্ট প্রণস্ত জোব্বা ছিল 

চীনাদের সাধারণ পোষাক । জাঁপানীরা এই পোষাকই গ্রহণ ক'রেছে, এই হ'চ্ছে তাদের স্থপরিচিত “কিমোনো? | 

চীন-দেশ এখন পোঁধাক-সম্ন্ধে তার প্রাচীন সৌন্দর্বোধ হারিয়ে', তাদের এই প্রাচীন পোষাক সাধারণ-ভাবে ত্যাগ 

ক'রেছে, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষু আর “তাও”সন্ন্যাসীরা এই প্রাচীন পৌষাক এখনও ছাড়েনি । পুরোহিত মহাশয় মুণ্ডিত- 

মন্তক, তাতে বোঝ| গেল যে ইনি ভিক্ষু, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী । ইনি এসে, বেদির উপর সাজিয্ে-রাখা খাস্কাত্রব্যগুলির দিকে 



মালয় দেশ__সিঙ্গাপুরের চীন! পাড়া ও চীনা মন্দির ৫৯ 

: একবার কাতর দৃষ্টিপাত ক'বে (এসব এর নিজের ভোগে লাগ্বে না, কারণ টানা তিক্ষুবা সাধাবণত। মাচ আস খায় 

না, অহিংস। নীতির প্রভাব বর্মী ফুঙ্গীদের চেয়েও এদের মধ্যে কাধকর ), ধূপ-দীপ জালিয়ে দিযে, ব| হাতে আমাদের 

দেশের-মতন ঘণ্টাটী ধ'রে আর ডান হাতে কাঠি-ঘণ্টাটা বুকের সামনে উচ় কবে তুলে, ঠান্চুবেব দিকে হাকিযে 

স্থর করে-ক'রে মন্্ আগুড়াতে আরম্ত কবুলেন-আর ঘণ্ট। ছুটার শন্দ কবে মাঝে-যাঝে তাল দিত লগুল্ন। 

চীনা মন্দির আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু বহুপুবে ইউরোপেই চীনা বৌদ্ধ মনিরের মঈ-আধুি পোন। 

গিয়েছিল দু-বার। ১৯২১ সালে লগ্নে থাক্তে-থকৃতে 15৮ 01310% নামে একটা নাটকেব অভিনয দেখি, 

নাটকের ঘটনাস্থল চীন-দেশ, পাত্র-পাত্রী ইংবেজ ৭ চীন।, চীনে আব-হাপয়। ালে। কাবে দেখাবার প্রযাসে এই 

নাটকের জন্য খাস চীন থেকে কতকগুলি লৌককে আনা হয়। এতে একটা দুষ্ট ছিপ, এক চীন। বৌদ-মনিব, 

ঘণ্টা আর ডূগী বাঁজিযে' বুদ্ধ-মৃতির সামনে পুবোহিতরা সোত্রপাঠ কাবুছে। যাব এই অংশের অভিনয কাবেছিণ 

তাঁরা সকলেই চীনা । তখন এই দৃশ্যটা আব স্থোত্রপাঠগ অতি ৯ম২কাব লেগেছিণ , আব খালি এই দশটা 

দেখবার জন্যই আর এক বার এ নাটক দেখতে গিয়েছিলুম । এবাব৭ এই গোর পাঠটা বছে। সুশব লাগগ, সাদর 

বন্ধধেরও ভালো লাগ্ল। মন্ত্রের কথাগুলি চীনা, স্বর কবে সংস্কৃত পোত্র-পাঠের অঈকারা বেশ ধাবগ শা 

ছাদে পুরোহিত মধুর ঘণ্টার আওয়াজেব তাল দিতে-দিতে পাঠ কবে যেতে লাগলেন । তীব চেহাবায় গাব পোষাকে 

যে অশ্রন্ধার ভাবট। প্রথমে মনে এসেছিল, সে-ভাব্ট। তাব পাঠেব চুশ্রান্যতায় আনেকট চাল গেল । খানিকক্ষণ 

এই অনুষ্ঠান দেখে আর এই পাঠ শুনে তৃপ্ত হয়ে, আমরা মন্দিরের অন্ত ছুই-একটা আংখ, একটা মু বাডে। ঠাবরব, 

অন্য বেদিতে বড়ে। আর একটা পুদ্ব-মৃতি, এই-নব দেখে, ফিরে এলুম। 

চীনাপাড়ায় ঘুরে, চীনাজাতির কার্যকারিতা, তাদের অশ্রান্ত পরিআম, তাদের সদাপ্রয়প আর দেখে, ঘশে, 

মনে তাদের তারিফ ন। ক'রে পার। যায় ন।। সরু-সরু গণি ব| বডে-বডে। রাস, খিঞ্ি গেয গেম মহ দোতাল। 

ভেতাল। বাড়ী_-বাড়ীগুলি লোকে ঠাসা, রান্তাতেও লোকেব ভীড়, উ।ম-মেটব, দুই-একথান। ঘোডার গাজী 

নীলপোষাক-পর। চীনা কুলীর টানা অগণ তি বিক্শ গাডী, ছু'দশখান। গেরুর-গ|ডী, আব গাছোযান ভঘ পাগ্জী। 

মাথায় শিখ, নয় ফেল্ট্ হাট মাথায় মাদ্রাজী কি চীন।; নাকে ক'রে জিশিস শি ভাদের বিচিত্র কগে জিনিসের নাম 

হেকে-হেঁকে বেড়াচ্ছে অসংখ্য চীন। ফেরিওয়ালা; এই সমস্ত গিয়ে চীনাপাড়ার বাাপ্ডলো, ছোটো-ছোটে ছেংল-মেয়ে, 

জৌয়ান, বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সব-রকমের চীনাতে ভরতী, মানুষ যেন সেখানে কিল্বিল্ কারুছে | ইংরেজী (64001. 

কথার দ্বারাই এখানকার চীনাদের সংখ্যাধিক্য অর তাদের গতিশীল কর্ম-নিরত জীবন কতকট। পারণ। কব যায়। দেশ 

পিপড়ের সারের মত এই হাজার-হাজার চীনে" পিল্্-পিল্ ক'রে চ'ল্ছে' ঢাকের মৌমাছির মত তাবা যেন থিব-থিক্ 

ক'র্ছে । অসংখ্য লোক, অফুরম্ত লোক, সবাই নিজ-নিজ কাছে নিযুক্ত । এদের ঘেন ছটা কাক্-__খাট।, আব খাওয়া । 

শত-শত ভোজনালয় আর রাস্তার ধারে বাশের ধাকের দু পাশে ঝোডায় কবে খাবার নিলে, হাঁডী-উনন নিয়ে, চীনে। 

থাবারওয়ালা--ভাত, মাছ, তরকারী, আর হরেক রকম চীনে" খাবাব শুটকী মাছ আব নোন| মাংসের চরগ্ছে রাস্থ। 

ভরিয়ে” দিয়ে, খাঁবার টাট কাটাট কা রেধেরেধে বেচঞছ, আর দলে পণ চীন। লোক, বস্তার কুলী-মজর গাডোঘাগ 

প্রভৃতি বসে দাড়িয়ে খাবার কিনে খাচ্ছে, তার ধরা বীধ। সম নেউ | শুন্লুম, রিক্শ ৪৫মাল। একবার ভাড। 

খেটে ২৫ আনা পেলে, তখনি তার থেকে কিছু পয়সা নিয়ে খাবার কিনে খায়”সে খাবাব এক বাটা সেমুইযেব 

পায়সই হোক্, বা নাড়ীভূড়ীর বা শুটকী মাছের তরকারীর সঙ্গে এক বাটা ভাতই হোক্। 

এ জা'তকে হঠানো। কি ঠেকানো বড্ড কঠিন। সুবিধা পেলে, এ জাত দুনিয়ার সমপ্ত দখল ক'রে বসাবে । 

সংখ্যায় এরা আর সব জাতের চেয়ে বেশী- চল্লিশ কোটির উপর চীনা তো এক চীন-দেশেই রয়েছে । এদের বংখ-বুদ্ধি 

হচ্ছে খুব জোরের সঙ্গে) এর! পরিশ্রমকে ডরায় না; কোনও সন্দেহ নেই যে, এরা [717 1010 21101)9 [৬6)01" 



৬০ যবদ্ীপের পথে 

অর্থাৎ অবাধগতি পেলে, অন্য কোনে। জা'ত এদের সাম্নে টি কৃতে পারবে না। অবশ্য এই লাখো-লাখো লোকের 

ভিতরে নান! গলদ আছে; কিন্তু চীনে সভ্যতার বুনিয়াদ্ এমনি পাকা যে, চীনারা সব বঞ্চাট কাটিয়ে” মাথ। 
কাড। দিয়ে উঠছে, নিজেদের সভ্যতা, নিজেদের জগৎ নিয়ে এরা বিশ্বজয় ক'র্তে বেরিষেছে ; চীন-জাতির এই 

সমস্ত দেশ-আম্মসাৎ করার স্ুত্রপাত, ফাকা গৌরবের জন্য নয়, ০/17:87119-এর ঠেলায় নয ২ খালি দু-মুঠো খেয়ে 
বাঁচবার আর বংশ-বৃদ্ধি করবার জন্যেই এদের ছড়িয়ে পণ্ড়তে হচ্ছে; আর যেখানে বেঁচে-বর্তে থাকা নিয়েই 

প্রতিযোগিত|, যেখানে অন্য জা'তের সঙ্গে এদের সংঘাত হবে, সেখানে এদের সংখ্যার জোবে আর কর্মক্ষমতার 

জোরে, এরাই যে জেত। হ'য়ে রয়ে যাবে, কেউ এদের রুখতে পার্বে না, অন্ত সব জাত মে ঝড়ো হাওয়ার 

মুখে শুথ নো পাতার মতন উড়ে যাবে, সে বিষযে বিশেষ সন্দেহ থাকে না ॥ 

৫। মাঁলয়-দেশ--সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে 

২৩০ জুল।ই শনিবার । আজকের দিনটাকে এখানকার চীন। দগতের সঙ্গে আমাদের একটু অন্তরঙ্গ পরিচয়েব 

দিন ব'ল্তে পার। যায়। চীনেদের বাজার দোকান পট, চীনে" মন্দিব দেখ তে-দেখ তে বেল প্রায় এগারোট। বেজে 

গেল। এই দ্রিন সিগ্ল(পে গিয়ে আহারাদি আমাদের হ'ল না, সারাদিন শহরেই ঘুবতে হ'ল। আরিয়ম্ আমাদের 
সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন 11070 (001) 00০ ফ্যঙ্-চ্যঃ-চেন্ নামে একটী চীনা যুবকের সঙ্গে। কথা হ'ল 

যে ফ্যঙ-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত চীনা মহলে একটু ঘুরে' লৌকেদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবো, কবিব বিষয়ে 

আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত চীন। জান্তে চান, তাদের সঙ্গে কথা কইবে।। ফ্যঙ আমাদের পাণ্ড। 

হবেন, আর দরকার হ'লে দোৌভাষীও হবেন। আব আরিয়ম্ নিজে বা'র হলেন সিঙ্গাপুরের কার্াবলীর বন্দোবস্তের 
জন্যে, আর বিশ্বভারতীর জন্য টাদা তুল্তে আরম্ভ করেছিলেন ধাব| তাঁদের সঙ্গে দেখ।-সাক্ষাৎ কর্বাব জন্তে | 

ফ্য$. আর আমরা সারাদিনট| সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যেই ঘুরেঘুরে কাটালুম। এই যুবকটীর একটু পরিচয় 

দিই। ইনি ফেডারেটেড-মীলাই-স্টেটুসএব ৭1%/8০7 সেলাডোব রাজোর 181718 কাজাও নগরে একটি 

চীনা বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। যখন বন্ধুবর আরিয়ম্ মালয়দেশে এসে কবির ভ্রমণের ব্যবস্থা 
ক'রছিলেন, তখন ফ্যঙ-এর সঙ্গে আরিয়ম-এর পরিচয় হয। অল্পভাষী অধ্যয়নশীল উচ্চমনোভাবযুক্ত এই 

চীনা যুবকটী কবির গ্রন্থের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। কবির ইংরেজী বইয়ের মধ্যে অনেকগুলিই 
চীন। ভাষায় অনূদিত হ'য়ে গিয়েছে। ইনি চীনা অনুবাদ থেকে আর মূল ইংরেজী থেকে, কবির বাণীর 
মহত্ব আর উদারতা বিশেষ-রূপে উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। কবির আগমনের সংবাদ শুনে ইনি খুব 

উৎফুল্প হন, আর যাতে এর স্বজাতীয় চীনারা কবির মর্যাদা উপযুক্ত রূপে বুঝে”, তার যথোচিত সম্মান 
করে, আর কবির দ্বারা স্থাপিত আর তীর অনুপ্রাণিত বিশ্বভারতীর জন্য যাতে তারা তার্দের উপযুক্ত অর্থ- 

সাহাধ্য ক'রতে পারে, সেইজন্য নিজে থেকেই ইনি চেষ্টা ক'রতে আরম্ভ করেন। আরিয়ম-এর সঙ্গে এর 
বেশ ত্বগ্ভতা হ'য়ে যায। ইনি মালাই দেশের চীন! সংবাদ-পত্রে আর পত্রিকায় কবির বিষয়ে আর ভারতের 
সভ্যতা আর চীন আর ভারতের প্রাচীন যোগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সিঙ্গাপুরে এর বড়ো! ভাই 
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এব্কটা চীনাদের ইন্কুলের প্রধান শিক্ষক, আব তা ছাড, কতকগুলি চীনা স বাঁদ-পঞের সঙ্গে ইনি সম্পক। 

কবি সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তাই কাঙ্গাঙ থেকে ছুট শিযে ফ্যঙ সিঙ্গাপুরে চ'পে আস্ন-কবি-সপাশন কারি) 
আব কবির মালাই-দেশে আগমন যাতে সাফলা-মণ্ডিত হয, সেজন্য সাহাধা ক'রতে | 

১৯২১ সালের লোক-গণনা অন্টসাবে সমগ্র মালাই-দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে সাডিতেনিএ 

লাখের কাছাকাছি । এর মধ্যে প্রায় সাডেমোশো লাখ মালাই জাতীব, প্রা পৌনে-বাবে! লাখ চীনা, 

পৌনে-পাচ লাখের কাছাকাছি ভাবতীঘ, আর বাকী সব নয জাতেব। আগেই বলেছি, চীনাবাই এদেশেব সব 

চেষে সমুদ্ধ, সঙ্ঘ-বদ্ধ আর এক্ডতিশালী জাতি । পাচ এ বছব আছো থেকে চীনাদের এদেশে যাপমা-আস|। 

নালাই-দেশে প্রথম-প্রথম যে সব চীন। আস্তে থাকে, তার| বেশীর ভাগ দশিণচীনেব 111000) হোরিসেন 

( অন্য উচ্চারণে 11 0001৮) ফু-চিষেন্ ) প্রদেশের লোক ছিল) ,$00005 আমম শহর থেকে মালাই-দেনে আসে। 

মালাই-দেশে 'এসে বসবাস ক'বতে আরম্ভ কব|ঘ, দ্রতিন পুকমেব মণো তাব| চীন দেশের সর্গে 

যোগ হারিয়ে ফেলে । অনেকে চীনে" ভাষ। একেবাবে খুলে যাঘ, মালাইদেব মবো থেকে, মালাই ভাষা গৃহণ কবে, 

মার মালাইদের ঘবে আবাহ-বিবাহ কিছু-কিছু ক'রতে থাকে । মালাইব। এক সনদে হিন্দ ( বাখণা আব বৌ) 

বর্াবলম্বী ছিল, আর অনেক অংশে তাঁদের পর্বেকাব জাতীয় পর্ম-বিগাস এগসাবেণ উল্ত। আববেবা, আব 

বোশ্বাই গুলবাট-অঞ্চলেব মুসপমীনেবা, আব তামিল মসলঘানেবা, খ্রীষ্টায এাযোদশ আব টতুদশ এতক খেল 

মালাইদেব মধ্যে ইসলাম প্রচাব ক'রতে থাকে । চীনাব। মালাই-দেশে যখন আসছে শ্বক কবে, তখন ম।পাইপ। 

নেক অংশে মুনলমান হ'য়ে গিয়েছে | মুসলমান গালাই, আব বৌদ্ধ আর কনদুশীঘ টানাদেব মপো বৈবাহিক 

আদান-প্রদান অনেকটা কমই হ'ত । মোটের উপব, আগত চীনার| পর্মে বৌদ্ধ ব| চীন] আব খাচব-অন্ঠানে 

( থা শুকরমাংস-ভক্ষণে ) পূরাপৃবি চীন! থেকে ও, ভাষাধ মালাই হ'য়ে গিধে, গাব কতকণ্তপি বীতিতে মলাউদেণ 

এন্সকরণ ক'রে (যেমন ঝাল-লঙ্ক। দেওঘ। মালাই ধরণে তৈরী তরকাঁবী খেতে অভাস্ হায়ে, শীনো মেখেদের পা আমার 

বদলে এদের মেয়ের ম।লাই মেয়েদের ধবণে সাব ব। লুঙ্গী পাব্তে আবন্ত কবে, আব মাল [হদেব আগকবাণে 

পাম খেতে আরস্ত কবে), একটা নোতুন আধ।চীনে আপ|মাপাই জাতে পরিণত ভাতে থাকে । 

এইবপ 96-10-1১01) 000100স৮-দের ( শর্থাৎ মালাই-দেশে যাদের জনা এমন চানাদের ) গদেখের ভাষাদ 

|):1) “বাবা” বলে? আব এদের পুরুষদের সম্বোধন কাবতে হলে বারা শের প্রথেগি হয) হিিয়নিণ 

সন্থোধন ক'রতে হ'লে 957, 'নোএা' | পিতভ়মি চীন-দেশের মঙ্গে দোগ একেবারে ন। থাপলে বাণ চানাব| 

ঞমে ধীরে-ধীরে মালাই-জাতেরই একট শাখ! হয়ে নেত। কিন্ ছুটে! গিশিসে মালাইদেন থেকে এদের 

স্বাতন্্য বজায় রেখেছে । এক, চীন। বলে এদের মধ্যে মালাইদের অপেক্। একটু বেশা আভা ব| অভিছাত্যি- 

বোধ; আর দুই খাস চীন-দেশের চীনাদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন ন| ভওয়া। বহণ-নছব হাজাপহাজার 

চীন|। চীন-দেশ থেকে মালাই-দেশে যাঁওয়াআস| করে, অনেকে আবার স্থায়ী বাশির্শা9 হাযে ঘায়। এদের 

সংস্পর্শে আসার দরুন, “বাব।-চীনাদের চীনত্ব একটু বেশ সাম্মাডিমান, একটু সঙ্গাগ হায়ে ছিল ববববই 7 

পয়সা-কড়ি জমালে অনেকের মনে আগ্রহ হ'ত, যাতে চীন। বৈশিষ্ট্য আব।র পুবোপুবি ফিবিয়ে পায় চীনদেশে 

বিপ্রব, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে চীনের নৃতন জাগরণের ফলে, 'বাবা-চীনার। এখন আবও বেশী কবে সচেতন হয়ে 

উঠেছে । এদের মধ্যে যার। ছেলে-ছৌকরা,. তার এখন ভ।ষায় সংস্ৃতিতে পোমাকে-পরিচ্ছদে জাতীয়তার 

বোধে আবার পুরা চীনা হবার চেষ্টা ক'রছে। বুডে। ঠাকুরমা ঠাকুরদাদ। ঘ| বা বাবা হা পা-চীন। আধা- 

মালাই; রডীন মালাই সারঙ. পরা, পায়ে মালাই ধরণের মল পরা, গায়ে আঁধা-চীন| আধ।-মালাই হাট-অবপি- 

লম্বা পাতল। সাদ! কাপড়ের কোর্তা, মাথায় বড়ো-বড়ে। সোনার কাটা) এই হচ্ছে সেকেলে বাঝ।নচীন। মেয়েদের 
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পোষাক; এরা খুব লঙ্কা-বাটা দেওয়া আর না'রকেল দুধ দেওয়া স্টকী-মাছের তরকারী দিয়ে মালাইদের মন্ন; 

ভাত খায়, চীনা ধরণেব €)01)-81০) বা পেয়াজ-কলি আর বাশের-কৌড়ের তরকারী এদের মুখে আর রোচে মা, 

এরা মালাই ছাড়া অন্য ভাঁষ| জানে না, চীন। ভাষার ছু চার কথা জান্লেও, প্রায় কেউ সে ভাষা লিখতে পড়তে পান 

ন; এদের মধ্যে মালাই ভাষার একটু পরিবন্তিত রূপ যা দাড়িয়ে গিয়েছে, তাকেও “বাবা-মালাই বলে” কবিত্ব-শ। ও 

থাঁকুলে, এই ধরণের মালাই ভাষায় 10700) পান্তম বা শ্লোক রচন| ক'রে, সাময়িক ঘটন| মালাই-কবিতাষ বণন| 

ক'রে এরা আনন্দ-লাঁভ ক'রে থাকে; লেখ।পড়ার কাজ কিছু করতে হ'লে, রোমান-অক্ষরে একটু-আধটু মাণ'ই 

লিখেই কাজ চালিয়ে, নেয় ; চীন থেকে নবাগত চীনাদের সঙ্গে মালাই ভাষাতেই কথা কয়; ঘরে কিন্ত নিজেদেব 

বংশ-নাম গোত্র-নাম পুরবপুরুষদের নাম চীনা অক্ষরে কাঠের ফলকে লিখে" রাখে, চীনা মন্বিরেও যাঁয়, পয়স। হালে 

নোতুন বৌদ্ধ মন্দিরও করে, তার জন্য চীন-দেশ থেকে কারিগর পুরোহিত প্রভৃতিও আনে এই সব নিয়ে হচ্ছে 

সেকেলে ধরণের "বাবাচীনাদের জগৎ। কিন্তু এদেরই নাতী-নাতনী ব| ছেলে-মেয়ের এখন অন্য ধবণে 

মাম হচ্ছে ; মেষের। মালাইদের পরিপাঁটী চোখ-জুড়ানো৷ নান! রঙের সার ছেড়ে দিয়ে, চীন। মেয়েদের বিশ্রী কালো 

রঙেব ছাতার কাপড়ের পা-জাম! ধরেছে, কিংবা হাল ফ্যাশনের চীন। মেয়েদের অনুকরণে ৯107৮ বা ঘাগব 

পরছে; সার! মালাই-দেশে চীনা-ভাষ| শেখাবাব জন্যে যে-সব নোতুন ইঙ্গুল খোলা হচ্ছে, তাতে ওই সব ছেলে, 

মেয়ে পণডতে যাচ্ছে, চীন-দেশে প্রবর্তিত আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে চীনা-ভাষা শিখ্ছ, নিজেদের চীনা সভ্যতানে 

বেশে আর আচারে-ব্যবহারে, উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ কারে, নোতুন ক'বে গ্রহণ ক'রছে। এরূপ “মালয়ীকুত, ব। 

'অধৃীলয়ীরুত' চীন| পরিবারের প্রাচীন আর নবীনদের মধ্যে তেমন কোনও আদর্শ-গত মত-বৈষম্য ঘটবার স্থযোগ 

পায় নি; প্রাচীনের! তাদের সামাজিক জীবনে চীনা সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতি্ঠার আবশ্যকতা মেনে নেওয়ার ফল 

নবীনেরা প্রাচীনদের আচরিত আধা-মালাই জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে অভিযান করার আবশ্যকতা বোধ করে নি 

পাশাপাশি এই “বাঝ।-চীনা রীতি-নীতি আর নব-জাঁগরিত নবীন চীন| রীতি-নীতি, একই বাড়ীতে চ'ল্ছে 

দেখা যায়। এইরূপ বন্থ চীনা পরিবারের যুবক আর বুদ্ধদের সঙ্গে মালাই-দেশে আমাদের পরিচয়ের স্বযোগ 

হয়েছিল । বুড়ী ঠাকুরমা লাল রঙের মালাই সার প'রে, ভূয়ে বাসে মালাই ধরণে হামান-দিন্তায় পাঁন ছেচতে-ছেচিতে 

কোনও কারণে চ'টে উঠে মালাই ভাষায় নাতনীকে বকছে; নাতনী চীনা-ইস্কুলে-পড়। মেয়ে, পরণে চীন 

মেয়েদের পা-জামা, মাথায় লাল-রেশমের-গোছ।-বাধ! লঙ্কা বেণী ঝুল্ছে, মুখে চীনা প্রসাধন দ্রব্যের গুড়ো দিয়ে 

ঠৌট চীনা কায়দায় লুল রঙে রঙিয়ে” মালাই-ভাষায় ঠাকুরমার কথার জবাব দিচ্ছে, আর সাদা রেশমের চীন। 

ব্লাউজ, কালে! রেশমের চীনা ঘাগরা পরা এক সহপাঠিনী খেলুড়ীর সঙ্গে তাদের ইস্কুলে-শেখা পেকিডের উচ্চারণে 

চীনাতে কথা কইছে-_এ দৃশ্ঠ আমি দেখেছি । সিগ্লাপ-এ আমাদের বাসা-বাড়ীর (শ্রীযুক্ত নামাজীর বাঙলার ) 

পাশে, এইবূপ একটা 'বাবা"চীনা পরিবারের আর একটাঁ বাঙলা ছিল। ময়দানের মধ্যেকার তার ছোটো ঘরটাতে 

কবি একদিন বসে আছেন, কাছে আমরা আছি, নামীজীদের কেউ-কেউ আছেন, আর ভাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম 

আছেন, সকলে মিলে আলাপ জমানো গিয়েছে, এমন সময়ে পাশের এ বাঙলা-বাড়ী থেকে তামিল মালী এসে 

নিবেদন করলে, ভারতবর্ষ থেকে ধর্মগুরু এলে এই বাড়ীতে অবস্থান ক'রছেন, পাশের চীনা বাড়ীর মেয়েরা এসে 

তীকে প্রণাম ক'রতে চায়। তাদেরকে দর্শন দিতে কবির কোনও আপত্তি না থাকায়, ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ তাদের 

আস্তে ব'ল্লেন। ছুই বাড়ীর হাঁতার মধ্যে ব্যবধান ছিল. একটা ছোট্ট পাচীলের | কবি-সংবর্ধনার কারণে 

আগত জনসাধারণের জন্যে জায়গ! সন্কুলান ক'রতে, ও-বাড়ীরও ময়দান নেওয়া হয় ব'লে, লোকের যাতায়াতের জন্ত 

এই পাচীলের খানিকটা আবার ভেঙে দেওয়। হয়েছিল। ও-বাড়ীর মেয়েরা সেই ভাঙা গাচীলের মধ্যে দিয়ে সহজেই 

কবিকে দেখতে এলেন। তিন পুরুষের, মেয়ে আর ছেলে-_বাড়ীর গিম্নীমা, তার ছুই কন্তা কিংবা! পুত্রবধূ 
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আর রতার একটা নাতী। মেয়েদের সকলেরই পরণে সার$, গায়ে লম্বা কোতা-জাদ।। বুডী গিমীটি প্রাচীন, পান 

খেষে-খেয়ে দাতগুলি কালো ক'রে ফেলেছেন। তার পরণের সারওটী কালে।, মহিলাটা খপাকাব, শুকনা চেহাবব 

কন্যা বা পুত্রবধূ ছুজনেই আধা-বয়সী, মালাই-দেশেব ধনী ঘরের চীন! মেযেদব মতনই স্টণকায়, বান 

সার প'রে, হাতে আঙুলে কানে চুলে প্রটুব ভাবী-ভারী সোনার গযনা। হাতে চীনে পাখা ।  দুলেটা বঙ্ছব 

তেরোচোদ্োর, বেশ 21072৮ বা চড়কো। খাকী বঙেব ইস্কুলেব উদ্দী হফ-প্যাপ্ট পরা, মাথায কালে। বাব 

কপাল-ছাওয়া টুগী। বুড়ী গিন্নী এসে, গভীব অদ্ধার সঙ্গে হেট হাযে ছুই হাত জোঁড কবে কবিকে প্রণাম 

ক'রলেন। অন্য মেয়ে ছুট? প্রণা ক'রলেন, ছেলেটী একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে দাড়িয়ে বইল। চেয়াব দিতে এবা 

বসলেন । ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মালাই-ভাষার সাহায্যে দৌভাষীব কাঁজ ক'বতে লাগ্লেন। বুদ্ধা শুনেছেন 

ঘে কবি ভারতবর্ম থেকে, বুদ্ধ-ভগবানের দেশ থেকে এসেছেন, আব তিনি একজন শ্রেগ। লোকমাগ্ ধমগ্ুপ , 

| নিজে বুদ্ধদেবের উপাসিকা, তাই তিনি কবিকে দর্শন কার্তে এসেছেন ।  কথ/প্রঙ্গে জান। গেল, বৃদ্ধীব 

ধর্মগুরু, একজন প্রাসীন আর অতি ধাঁয়িক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু, কিছু কাল হ'ল দেহত্যাগ কাবেছেন। গুরুর মাতে 

বৃদ্ধাকে দু-বংসর ধ'রে অশৌচ পালন কা'রূতে হবে, দু-বছব পৰে অশৌচজ্ঞপক কালে বেশমেণ এক রকম 

কাপড প'রে থাকতে হবে। এট। আমার কাছে একটু আশ্চযের ভিশিল বালে বোর হাপ। কারণ আম 

বইয়ে প'ড়েছিলুম যে চীনাদের মধ্যে অনৌচের রঙ. হচ্ছে সাপ» আমাদেরই মহন । ছেলেটা ইংবেছী শিখ 

তাঁব কাছে শুন্লুম যে সে ইস্ুলে চীনে-ভাষ। আব ইংবেজী দুইই পণ্ডছে। বে গে মালাইঠাই ভালে গানে । 

ছেলে বেলা থেকে শিখছে বলে চীনেভাষ। তাৰ কাছে সন্ত পাগেনা। কিথংক।প এইঝপ শি্টাঠার কবে 

'নোঞ্চত্রয় নিজেদের বাড়ীতে ফিরে" গেলেন | 

এই-রকম আধা-মালাই চীনাদের এখন আবাব পূব! চীন| কা'বে “নবাব থে একট| সঙ্ঞান চেষ্টা চলেছে, 

তাতে মালাই-দেশের সব জাষগার 'বাঝ।”চীনার সমান উৎসাহ দেখাচ্ছে না। শুনপুম, উন্তব-মাপনানিণে। 

পিনাও-অঞ্চলে ততট| উৎসাহ নেই। সে যা হোক্, সাধারণতঃ পযসা প্যাল| “বব টানার! এই কাজে খুব মেতে 

গিয়েছে ; তাদের ছেলেরা যাতে চীনা নামের থেগ্য হয়, তাঁর চেষ্টা সনন্রই আক টাক। গবচ কবে, বিশ্ব 

.$10010-00001086 নি00190]) (19710701100) 90106] খাড়া করন্ছি। এইনূপ ইঞ্গণ আমবা অনেকগ্তপি 

দেখেছি । এত স্ুন্দর-স্থন্দর বড়ে-বড়ে। সমুদ্ধ ইক্ষুন মামাদেব দেশে খুব কম। চীন! সংদুতকে পুনঃ প্রতিচি। 

কববার এই যে চেষ্টা চ'লছে, তাকে সাহায্য কখবার জন্য চীন-দেখেগ খুব উৎসাহ আগ হয়েছে | বথ শিক্ষিত 

চীনা যুবক এখন চীন থেকে মালাই-দেশে এসে, এট কাদে লেগে গিয়েছে, মালাই দেশের বাবা টানাদ্ 

শিক্ষ। দিচ্ছে, তাদের হ'য়ে কাগজ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে, তার চান! মাতকশির সব্দে নিগতব 

যোগ-স্থুতরে বদ্ধ ক'রছে। আমাদের ফ্যঙ এইরূপ একটা চীন। পুবক, অ।র এব বডে| ভাই-9 আব একজন । 

প্রথমটা যখন ছৃ'চার কথায় আলাপ ক'রে ফ্যডএব কাছ থেকে 'অবস্থাট। মোটামুটি পঝে? নিউ, খন, 

মালাই-দেশের উপনিবিষ্ট চীনা যারা আধা মালাই বনে গিয়েছে, তাদের ধাবেবেধে শিখিয়োপডিয়ে নিয়ে আবাব 

পূরো চীনা কর্বার এই চেষ্টাটা আঁমার তেমন ভালে! লাগে নি কাৰণ, মনে হয়েছিল থে, যার! আগাবে 

ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গীতে মালাই হয়েই যাচ্ছে, তাদের আবার টেনে-হিচডে চীন। তৈরী করবার চেষ্টায়কি ফল 

হবে? আর এইকপ চেষ্টার পিছনে, চীন। জাতি কতৃক" মালয়-দেশটাকে গ্রাস কারে ফেলবাব একট| অশ্নিহিঠ 

আকাক্ষাও থাকতে পারে । 8917010৮075 00৮ ৮০ 11807 0০9 :- মালাই জাত প্রতিঘোগিভার চীনাদের 

সাম্নে দাড়াতে পারছে না, পারবে না_চীনার| যদ্দি মালাই-দেশে পাটা চীনা অর্থাৎ চীন-সভাতার গর্নে দু 

চীন। হ'য়ে দাড়ায়, তা হ'লে “বাবা-চীনাদের মধ্যে মালাইদের সঙ্গে একটা আপস, একটা মেলা-মেন।, রীতি-নীতিব 



৬৪ যবদ্ীপের পথে 

আদান-প্রদানের যে একটা ভাব আছে, যার দ্বার। মাঁলাইরা একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারছে, সেটা ৯৭ 

যাবে, এক-রকম 102610170119) ব| অসহিষু জাতীয়তা-বোধ এসে, আর একটা ছুর্বল জা'তকে নিম্পেষিত কবে 

ফেল্বে, আর তাব ফলে, ক্রমে দেশ থেকে মালাই নাম মুছে যাবে। চীনার| নিজেদের দেশে সংখ্যায় চল্সিৎ 

কোটির উপর, পৃথিবীতে সধ-চেয়ে বৃহৎ বা সংখ্যা-ভূষিষ্ঠ জাত এর1; তার মধ্যে লাখ দশেক চীন| ন| হ? 
মালাই দেশে এসে ভাষা আর মনৌভাবে মালাই-ই বনে গেল-এতে সমগ্র চীনাজাতির বিশেষ ক্ষতি নেই, 

বরং মালাইদেরই লাভ; এই উগ্নশীল নবাগত উপনিবিষ্ট চীনাদের যদি কিবলীক্লত ক'রতে পারে, তা হালে 

মালাই-জা"তট| ত'রে যাবে । 
কবির সঙ্গে আমি এই সম্বন্ধে আলাপ ক'রেছিলুম॥। চীনাদের নোতন ক'রে খাটা চীন। করণের চেষ্টায়। 

আজকাল চীনার| নিজেদের মধ্যে ঘে শিক্ষা-বীতি প্রচলন করছে, তার ঘুক্তিযুক্ততা আর সার্থকত| কত দুব, 

সে-বিষয়ে কবিব কাছে আমার সন্দেহ নিবেদন করি। কবি বললেন থে, যে-সব চীন, মালাইদের প্রতিবেশ- 

প্রভাবে পডে নিজেদেব প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হ'যে গিষেছে, তাব। যে সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ 

করতে যাচ্ছে বা ক'বছে, সেই মালাই সংস্কৃতি চীনা-সংস্কতির চেষে বড়ে। জিনিস__অন্ততঃপক্ষে তার সমক্ 
কিছু-কি না। যদি বড়ে। বাঁ সমান-সমান ন| হয়, ত| হ'লে অপরিপুষ্ঠ অপরিণত মালাইদের জাতীয় জীবনে 

এই চীনাদের এনে কোনও সফল হবে না| এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ঘে, চীনের বিছ্টা-বুদ্ধি শিল্প-কল! ভাব-সম্পং 

সমস্তই, মালাইদের চেয়ে বৃহন্তর আর গভীরতর ব্যাপার; জগৎকে চীনাদের দান, মাপাইদের দানের চেয়ে ঢেব 

বেশী। তারপর, ব্যক্তি-গত আর সমাজ-গত উদ্মশীলতা-গুণে ও, চীনারা ম।লাইদেব চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। মালাইদেব 

কোনে! সদ্গ্ণ নে নেই তা নয়; এর| স্থখের চেনে সোয়ান্তি বা শান্তিকে বেশী পছন্দ করে, অল্পে সন্থষ্ট হযে 

আরামে আর শান্তিতে জীবনট। কাটিয়ে” দিতে চাষ, কিন্থু তার ফলে সব বিষয়েই তাঁরা বে-পরওয়া হযে চলে। 

খাপি বে-পরওয়া ব। দিল-দরিয| নয, নিরুসাহও বটে। মনোরাজ্যে মালাই হচ্ছে সবানন্দ শিশুর শামিল, আর 

চীনারা হ'চ্ছে ধিচাবশীল প্রো । কাজে-কাজেই, সব দিক্ বিচার কবে দেখলে, ি৬ানে বা মালাই-দেশের 

চীনাদেব আবার চীন। আদর্শে, ভাষায় ভাবে চীনা সংস্কৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্ট। খুবই কর| উচিত,-এদের 

জাতীয় চরিত্রের জড়-ই খন চীনা, বাক্তি-গত আব সমাঁজ-গত অনুভূতি য। মালাই ভাষাব বাহ আধরণের তলে- 

তলে অস্থঃসলিণ| নদীর জলের মতন বইছে, সেই অনুভূতি ঘখন হ'চ্ছে মূলে চীনের মনোরাজোর আর রীতি-নীতির 
উপরই স্থাপিত । 

কবির এই ঘুক্তি অকাট্য যুক্তি। তারপরে, যখন মালাই-দেশেই বহুদিন ধরে সপরিবারে বাস করছেন এমন 
দ্-একটী বাঙীলী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের আমি দেখলুম, যাঁর চীনা, মালাই আর তাঁমিলদের মধ্যে মানুষ হ'য়ে! 
আর ইস্কুলে খালি ইংরেজী পড়ে, বাঙলা! আর ব'ল্তে পারে না, মালাই আর ইংরেজীই যেন তাদের ভাষ! হ'য়ে 

যাচ্ছে; যখন আমি ভারতীয় ভাষা! আর সভ্যতার প্রতিষ্ঠ। থেকে এইরূপে নিপতিত আরও অন্ত ছুণচারজন তামিল 

যুবকদের দেখি, তখন এদের মধ্যে বাঙলা আর তামিল পড়াবার আবশ্যকতা আমি উপলদ্ধি করি। ভারতীয় সংস্কৃতির 

সঙ্গে যোগ-স্থৃত্র ছিন্ন ক'রে মালাই বনে গেলে, এইসব ছেলে-মেয়ে__বাঙালী, গুজরাটী আর তামিল হিন্দু, পাঞ্ধাবী শিখ, 

আর গুজরাটী আর তামিল মুসলমান-_তাঁদের একটা বড়ো মানসিক আর নৈতিক উত্তরাধিকার, তাঁদের ভারতীয়ত্বের 

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে গেলে, তারা যে জীবনে একটা মস্ত অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'রবে, এ কথা দৃঢ় ভাবে 
আমার মনে অঙ্কিত হ'যে যায়। স্থৃতরাৎ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর, আর উপনিবিষ্ট ভারতীয়দেরও ছু'চার 
ঘরের ছেলেদের অবস্থা দেখে, ২1৮ বা মালয়ের চীনাদের খাটা চীনা ক'রে নেবার চেষ্টাকে আমি আর সন্দেহের 

সঙ্গে দেখতে পারিনি-এই চেষ্টার সঙ্গে তখন থেকে একটা সহাম্ভৃতির ভাবই আমি অনুভব ক'রতে থাকি । 



মালয় দেশ_সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধো ৬৫ 
৪ পি পা পাখি পল পলো -পাশ্শিপিা ৯৬ ক, ০৩ 

আগেই বলেছি, ফ ফ্যঙ-এব বাড়ী দ্িণ চীনের হোকিয়েন 110105107 বা ফুচিয়েন 170-0010) প্রদেনে | 
কার্ধ-উপলক্ষে এর পিত৷ উত্তব-চীনে ছিলেন, তাই ফাঙ্হ্বাতূগণেব শিক্ষ। উত্তুর-চীনে হম । চীন দেনের চএ 
কোটি লোকের মধ্যে একটী একক এবং অথগ্ু চীন। ভানার প্রচলন এখন আর নেই। প্রাচীন কালে মে চীন। হানা ছিল, 
সে ভাষা শতকের পব শতক পরে বদলে-বাদলে, চীন-দেশেব নান। অঞ্চলে ভিন্নভিন কপ ধাবে বসেছে । প্রাচীন 
চীনা লিপি ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু লিপিব অক্ষবগুলিব উচ্চাবণ প্ুদেশ-ভেদে হিন্নভিন্ন হয়ে গিথেছে। মন 

চীন| চিত্রলিপিতে উল্ট। ৬-এর আকারে একটী অক্ষব--,$--এর মানে হচ্ছে মানুষ" , এখনকাঁব মতনই শীষ্ীম 

পঞ্চম-মষ্ঠ শতকের প্রাচীন চীনায় এই অক্গবে অর্থ ছিল 'মান্ুঘ", আব তখন এন্টার উচ্চারণ ছিপ * 11/170), 
কিন্ত এখন উচ্চারণ দাড়িযে' গিষেছে, উদ্তব-চীনে ( পেকিও-এ ) %17:01)) দ্গিণ-চীনে ( কাণ্টন-এ) |)111) অগ্ুত্র 

100) ব| 11. 1 বুদ্ধ? শন্টা ভারত থেকে চীন-দেশে যখন প্রথম নীত হয়_খ্ীগ্ীঘ প্রথম শতকে তখন এই 

শব্দটার চীনা রর অন্থকবণ হ'যেছিল *1)0017 রূপে, পৰে খ্বাগীন পঞ্চম» শতকে এই এগটীন উচ্চারণ দীড।য 

*[1)])11470 ব। *1)1)51176( একাক্ষর 13101) শবেব আদাবের উপর), পরবে ৮101101৯100 *1)]1011, 

*]১1111 * 1১11 প্রভৃতি নান। বিকাবেব মধ্যে দিযে গিযে, আমাদের বুদ্ধ) ব। প্রাটীন চীনাব *1)1১1৬0 এবা, 

পেকিও-এর উচ্চারণে এখন দাড়িষেছে 11 'ফুতে, আব কান্টনে 11 ফাতানতি ও কি বদবচক অগবটা 

এখনও অবিরুৃত আছে, আব সর্ব “বদ্ধ এই অর্থে বাবজত হয, ত| উচ্চারণে 11 ফ্লাই হোক, আব 11 

ফাই হোক । তদ্রপ, সংস্কত নাম 107911১7107 কাপ” শ্রীগীয় প্রথম এতকে চীনে নীতি হয, [২7-৯7১01) এই 

ঢইটী অক্ষরের দ্বার এই নামটাকে জানাবাব চেষ্ট! ভয় প্রাচীন ভাবতেব প্রাদেশিক উচ্চাবণ ব'বে, তখনকার চীনে 

ভামায় এব উচ্চারণ দাড়া *1২7-%7১81); এখন এ ছুটী অক্ষরই আছে, কিন্ উন্তব-চীনে এ দুটাব প্ণণি দাচিযেছে 

(01-1. “চিয়।-ইযেঃ, আব দ্সিণ-চীনে 10৮50.) 'কাইফেপত | এক-ই চীন। নাম, উন্ভবেব উচ্চারণে 11১07) 

(10110 ব| ৯11217-00777200) আর দঙ্ষিণেক উচ্চারণে [11101115070 | দর্সিণ-চীনের একটী প্রদেশ প্রাদেশিক 

উচ্চারণে [101106১ পেকিও-এব উচ্চারণে 1৭1-00009) 1 চীন দেশেব একজন বড় ডাক্।ব, শাঙহাইনে পা 
কবেন, প্লেগের চিকিৎস| বিষয়ে গব্ষেণ| করে ইনি সমগ্র ইউবোপে৪ খ্যাতি অর্জন কাবেছেন। এব নাম হচ্ছে, 

1)1, ড01701-06]) 01 10000071007 1) উ6০০141001110 91 বা00101 অর্থ-ইনি দক্ষিণ 

চীনের লোক; যে তিনটী চীন। অক্ষরে এব নাম লেখ| হঘ, কান্টনেব উচ্চাবণে সে তিনটা পড়া হয় 3২500 141)) 

1০]. ডো-লিম্টিক রূপে_সিলাপুরে যখন ইনি ডাক্তারী করতেন, তখন সির্গাপুবেব সব চীনাব! দপর্গিণা বালে, 

সাধারণতঃ কাণ্টনের উচ্চারণ-ই রোমান অক্ষরে লেখ! চ'ল্ত ; কিন্ত শাহ ঈদে বাস আবন্ত কবাদ, সেখানকার কাঘদ। 

মোতাবেক 1 1101)-60) বি-লিএন্-তে। উচ্চারণ ক'রূতে হয় বলে, বোমান অক্ষরে ডাক্ষাবের নামের এই নোতুন 

বানান ক'রতে হযেছে ; আর স্থল-বিশেষে, এর পৃর-পরিচগ্ জানাবাব জন্য, এইবপ 101)0015 পিখে দিতে হম | 

এই উচ্চারণ-পার্থক্য, যেটা ভাষার সাধারণ-গতি-প্রস্থত, সেটা এখন চীন-দেশে ভানা-গত অনৈক্য এনে দিয়েছে । 
উচ্চারণ-গত পার্থক্য তো আছেই; তার উপরে, ভিন্ন-ভিগ্ন প্রদেশে আবাব ভামাঁর ব্যাকরণেব রীতি বদলে, তার 

শব্দ-বিস্তাসের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে, নোতুন-নোতুন চীনা উপভাষায় উদ্ভব ক'রে ফেলেছে । চল্তি কথ।-বাছার 
ভাঁষায় এখন এই অনৈক্যকে দূর না ক'রলে, সমগ্র চীনের মধ্যে ভাষা-গত এক্য আর তাকে অবলম্বন ক'রে রাষ্গত 
পীক্য হওয়া ছুর্ঘট। চীনা লিপি অবশ্ত আছে; এই লিপি মুগ্যতঃ ভাব-গ্যোতক, ধানি-্যোতক নয়। শক্ষরটা চোখে 
দেখলে পরে, তবে সমস্ত অঞ্চল্সের চীনারা তার অর্থ বোধ ক'র্তে পারুবে, কিস্থু তার এক জায়গার উচ্চারণ দরে 
তাকে পণ্ড়লে, আর পাঁচ জায়গার লোকেরা বুঝতে পারবে না। ইংরেজী 15,160) 7,01০, না ভারতী 

কি, গ, ত, দ, আ, এ, ই, ও» প্রভৃতির মতন ধ্বনি-ছ্যোতক বর্ণনালা চীন দেশে চালাতে গেলেই, /১- মাম সর, 

টৈ 



৬৬ যবদ্বীপের পথে 

তা উচ্চারণে যাই হোক্ না কেন,_-এই যে বড়ো একটা এঁক্য আছে সেটা তখনি ভেঙে যাবে; প্রাদেশিক ভাষাগুলি, 
ধ্বনি-ছ্যোতক বর্ণমালায় বানান ক'রে শব্দগুলিকে নিজের-নিজের উচ্চারণ অনুযায়ী ক'রে লিখতে শুরু ক'রলেই 
আলাদা-আলাদা, স্বতন্ত্র, পরম্পরের মধ্যে দুর্বোধ্য আর অবোধ্য ভাষাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেল্বে | 

এই ভাষা-সঙ্কট চীনেব রাষ্ট্রীয় একের পক্ষে সব-চেয়ে বড়ো সমস্তা। আধুনিক চীন এখন এই ভাবে এর 
সমাধানের চেষ্টা করছে; রান্রধানী ( বা রাষ্ট্রকেন্্র) পে-কিও, (ব! পে-চিউ.)-এর উচ্চারণকে এখন প্রামাণিক ব'লে 
মেনে নিযে, সমগ্র চীন-দেশের ইঞ্কুলে চীনা-ভাষা পড়াবার সময় এই উচ্চারণই শেখানো হচ্ছে ; যাতে ছেলেরা বড়ে। 
হ'য়ে পেকিঙের ভাষাকেই চীনাভাষার রাষ্থিক স্বরূপ ব'লে মেনে নেবে। চীনদেশের প্রায় বারে। আনা অংশে 
মোটামুটি এই উত্তর-চীনা ভাষ| ব। তার নিকট সম্প্ক্ত ভাষা-ই চলে, আর অন্য-প্রাদেশিক-ভাঁষা-বলিয়ে লোক বাকী 
চার আন| শিয়ে। এর ফলে, ছেলেরা ঘরে হত “মানুষ বলতে 710 শব্দ ব্যবহার ক'র্বে, কিন্তু ইক্কুলে শিখবে 
%181)7 আর পেকিণের ভাষার অনুমোদিত বাঁক্যবিন্তান আর শন্দ-গঠন-প্রণাঁলী শিখবে । অর্থাৎ ছোটো বেলা 
থেকেই, এর! ঘরোয়। ভাঁষ! ব। মাতৃভাষাকে ছেড়ে, আর একটা ভায|, উত্তর-চীনের ভাষাকে শিখতে থাকবে । এ 
কথাটা, যেন বাঙালীর ছেলেকে পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঙলা শব্দ না শিখিয়ে একেবারে হিন্দী ঝ| মারহাট্রী ধরানোর 
চেষ্টার মতন। গত্যন্থর না থাকায়, সাধারণতঃ চীনার| এই সমাধানকেই মেনে নিযেছে। স্বাভাবিক সমাধান অবশ 
এটাই হ'ত যে, ভাষার বিকাশকে স্বীকাঁব ক'রে নিয়ে, পনেরে। শ* বছর আগেকার পুরাঁনে| চীনা ভাষার পরিবর্তনে 
উদ্ভুত কতকগুলি আধুনিক চীন। ভাষার বা উপভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়!॥ কিন্ত ত| হ'লে রাষ্ট্রীয় একতায 
ঘা লাগে, সেটা কেউ চাষ না। এখানে রাষ্ট্ীম আর সামাজিক ব্যবস্থার সামনে প্রাকৃতিক পরিবর্তনকে গৌণ 
স্থান স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে; কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে পরাজয় মানবে না। 

ফ্যও, শিক্ষক হ'য়ে এসেছেন মালাই দেশে। তীর শিক্ষা-দীক্ষ। চীনাদের এই বিশেষ ভাঁঘ।-সঙ্টের পক্ষে খুবই 
উপযোগী ছিল। তিনি ঘরে [10110৩/-এর প্রাদেশিক ভাষ| বলেন, কিন্তু আধুনিক চীনার কাম্য পেকিঙের ভাষ। 
তিনি দখল ক'রেছেন। ]10115164,-এর উচ্চারণ ধারে এর পদবী বা বংশ-নাম (চীন। নামে পদবী আগে বসে) 
রোমান অক্ষরে লেখ! উচিত 1101 হঙ*-রূপে । কিন্তু পেকিঙের উচ্চারণের রেওয়াজ মেনে নিয়ে এর! রোমান 
অক্ষরে লিখতে আবরম্ত করেছেন 171 ফ্য$$। এই ছই রকমের চীনাভাষ। ছাড়া, অন্ত রকমেরও 
প্রাদেশিক চীনাভাষ। তিনি জানেন । মাঁলাই-অঞ্চলের চীনারা দক্ষিণ-চীনের এই কয়টা গ্রাদেশিক ভাষা ব'লে 
থাকে-1২208-017 কোআওঙতঙ ব| কাণ্টনের কান্টনী ভাষা বলে তিন লাখ বত্রিশ হাজার, হোক্কিয়েন বলে 
তিন লাখ আশী হাজার, 1070) খে: বলে দু'লাখ আঠারো হাজার, 1+৮-0108 তিয়েচিউ এক লাখ ত্রিশ 
হাজার, আর]771-17/) হাই-লাম অর্থাৎ দক্ষিণ-চীনের 1751-% হাই-নান দ্বীপের ভাষা বলে আটফটি হাজার । 
ফ্যও কান্টনীও জানেন, বেশ বলতে পারেন। সিঙ্গাপুরে থাকৃতে-থাকৃতেই ঠিক হ'ল যে, আমরা ফ্যঙ$.কে চীন৷ 
সহকর্মী, দৌভাষী আর সেক্রেটারি হিসাবে আমাদের দলে নিয়ে, মালাই দেশের যেখানে-যেখানে আমাদের যেতে হবে 
সেখানে-সেখানে যাবো । এইরূপ- ভীষাবিৎ উৎসাহশীল চীন! যুবক ফ্যঙ-এর সাহাধ্য পাওয়ায়, আমাদের 
বিশ্বভারতীর দলের পক্ষে চীনাদের সঙ্গে নান! বিষয়ে মেলামেশা আর হৃগ্যতা কর! সহজ হ'য়েছিল। চীনাদের মধ্যে 
থেকে কবির সংবর্ধনা সর্বত্রই হ'ত, নানা চীনা প্রতিষ্ঠানে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'্র্ত। বহু স্থলে ধারা আমাদের 
নিমন্ত্রণ করছেন, তীর! ইংরেজী ভালো! জানেন না, হয় তো বা একটুও জানেন না। ফ্যঙ্ তাদের বক্তব্য বা অভিভাষণ 
শুনে-_-ত৷ হোক্কিয়েনেই হোক্ বা কান্টনী চীনাতেই হোক্-_মুখে-মুখে ইংরেজীতে তরজম| ক'রে দিতেন। আবার 
কবি যখন ইংরেজীতে বক্ততা দিতেন, ফাও-ও অবস্থা বুঝে" যথোচিত প্রাদেশিক চীনা ভাষায় (ইস্কুল-টিক্ুল ভ*লে 
সাধারণতঃ উত্তর-চীন! সাধু ভাষায়) ভাষাত্তর ক'রে দিতেন। আর বৰ স্থলে চীনারা যখন কবির কাছে আস্ত, তখন 
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রে দোভাষীর জা? ক'রতে হ'ত। এ ছাড়া, ফ্যও. চীনা খবরেব কাগঙেন কব বক্তৃতা স্গান্ধ, বিশ্মভারতী 

সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা সংবাদ লিখতেন। রি প্রতি প্রগাঢ শ্রদ্ধা! থাকায়, আর কবির রচন। লেখ। পাৰ দন কবিণ 

চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয় থাকায়, ফাঙ্ আমাদের একজন খুব চমতকাব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহকমী হাযেছিলেন। 

ফ্যঙ্ ইংরেজীতে যাকে বলে খুব ৯০:19115-071)00 অর্থাৎ চিন্তাশীল আর গম্ভীর প্রক্তিব লোক ছিলেন। 

চীনের সমস্য|, এশিয়ার সমন্তা, বিশ্বের তাবৎ জাতির পলিটিক্স, চীনা সাহিত্য, চীন। সংস্কৃতি, বিশভারতীব আদশ, 

বিশ্বসমম্থ়-বাদ,_-এই সব বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। ফ্যঙ্ গভীব মনোযৌগেব সঙ্গে ববীন্ছনাখের 

কথাগুলি শুন্তেন। কিন্তু বহুকাল ধবে হাসি-ঠাট্টামস্করাম একে বেশী যোগ দিতে দেখিশি। সাব মধ্যে 

কবির ইংরেজী বক্তৃত। যখন চীনাতে অঙ্থ্বাদ ক'র্তেন, তখন ফ্যওএব মুখে কোন ভাববৈচিত্রা নেই, গম্ভীর 
মুখ ক'রে, চোখ বুজে, কর্কশ দক্ষিণ চীন।-ভাষায় কথাগুলি স্ব ক'বে উচ্চাবণ ক'রে-ক'বে, ফা তার-স্বরে বালে 

যেতেন। অন্য সময়েও সেইরূপ তাঁব ভাব-বৈচিত্র্যহীন বদন-মণ্ডলে কোন হর্দ-বিমাদের, কৌতুক ব। মন্বপ্তিব বেখ। 

ফুটে” উঠত ন1। নিজের ব্যক্তি-গত স্থথ-স্থৃবিধার জন্য একদিনও আমাদের একটা কথ! বলেননি, 'অথচ বেশ নিবাৰ্ 

ভাবে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চ'ল্তেন। আর যে-কাজেব ভার নিতেন, বা স্বতঃই মেকাছেব কথ। ব'লাতিন, ত। 

সমাঁধ। ক*র্তেন। এইরকম ভাবে চলায়, ফ্যঙের চবিত্রেব একটা দিক্--তীব 18000 01 বা ফুতি পথ 

হাল্কা দরিক্ট।অনেকদিন ধরা পড়েনি । আমাদের হাসি-ঠাটায় (বন্ধবব আবিষম থাকা তাব বোববার 

জন্য ইংরেজীতেই আমর! কথা কইতুম) সে বড়ো একটা যোগ দিত না, কোনও হাসিণ কখ। বুঝিয়ে বললে 

সে অবশ্য হেসে উঠত--তা যেন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ব'লে আমাদের মনে হ'ত। হঠাৎ একটী ঘটনার 

প্রতিক্রিয়ার ফলে, ফ্যঙ-ও যে প্রাণ খুলে হাস্তে পারে তাঁব পরিচয় পাওয়। গেল, আর সেই থেকে ফা একেবাবে 

অন্য মানুষ, যেন আমাদের মধ্যে যে একটা বাধো-বাধো ভাব ছিল সেট| সেই থেকে অন্তহিত হ'ল। আমবা মালাই- 

দেশের উত্তরে একটা ছোটো শহরে সন্ধ্যের দিকে উপস্থিত হই। সমন্ত বিকালটা ট্রেনে লঙ্কা পাডী দিয়ে এসেছি, 
সকলের খুব খিধে পেয়েছে । আমাদের বাসাবাডী-_চমতৎকাঁব বাড়ী একটী আমাদের থাকবার জন্য ব্যবস্থ। করা 

হ'যেছিল--সেখানে অভার্থনাকারী ভারতীয়, চীন! আব মাল।ইব। আমাদের নিথে গেলেন। ফাঙগ আমাদেক 

সঙ্গে উঠলেন; ফ্যঙকে নিয়ে আমব! ছয়জন, আব স্থানীয় জন-ছুই ভদ্রালৌক৭ বইলেন। সন্দোব পর ঘখন 

আহারের পালা এল”, তখন শুন্লুম, স্থানীয় একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আাদব খাব।ণ পাঠাবার ভাব নিয়েছেন। 

রাত্তিরও হ'য়ে যাচ্ছে, বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে ধার| রইলেন সেই স্থানীয় ভদ্রলোকের টলিফে। কারে তাড়া দিযে 

খাবার আনালেন। খাবার এল'__-ভাত, দালের সপ, পুবা, ভাজী, পাঁয়স-_ পবা নিরামিম খাছ্য। এতে 'মামাদের 

অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনও অন্ুবিধার কথা নয়। কিন্তু প্রথম তে| চীনাবা ভীমঘণ মাংসাশী জা'ত। তারপর, 

তরকারীগুলিতে ছিল বেশ লঙ্কার ঝাল, “বাবা'-চীনারা ত। বরদাস্ত ক'রৃতে পার্লে 9, ফ্াডতএব মতন আহেলি-চীনের 

চীনার পক্ষে একেবারে অচল--চীনারা তরকারীতে লঙ্ক। খায় না। আর সব তরকারাঁতে বেশ ঘীথের গন্ধ তুরুক্র 

ক'রুছিল-_এদিকে চীনা মালাই প্রভৃতি জা'ত দুধঘী মোটেই সা ক'র্তে পারে না| টেবিলের চারধারে বসে? 

আমর। ছু" তিনবার ক'রে চেয়ে খেলেও, ফ্যও্ বেচারীর মুখ দেখে আমাদের সকলেরই দুঃখ হ'ল- একখানি মুত্তিমান্ 

দ্রীজেদ্বী। সে রাত্রের আহারটা পুরোপুরি সা্বিক না হায়ে একটু রাজসিক হলে, পথআান্থ "মার শা 

আমরাও যে অথুশী হ'তুম, তা নয়। এখন, সঙ্গে ছিল ছু টিন ক্রীম-বিঙ্কুট, অর্থাৎ বিকালে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য 

বিলিতি মেঠাই-বিস্কুট । প্রস্তাব করা গেল যে, ডা'ল-ভাত-ভাজীর পর শেন ক'ৰেকুতুন পদ হিসাবে এই বিস্গুট কিছু 

খাওয়া যাক। এতে ফ্যঙ্ হঠাৎ খুশী হ'য়ে, পুলকের চোঁটে হেনেই সাল সি পর থেকে, সঙ্গে বিঙ্গটের 

টিন রাখার মতন বিমুম্বকারিতা আর ভবিষ্ত-দর্শন আর কিছুই নেই, এই কথা ব'ল্লেষ্ই/ফ্য$ অসীম কৌতুক অনুভব 



৬৮ যবদ্বীপের পথে 

করে। এর পরের দিন থেকে, আমাদের গম্ভীর-প্রকৃতি ফ্যও, সর্বদা ছুর্বোধা মুখ-ভাব নিয়ে, চোখে একটা দূর- 
জগতের প্রতি লক্ষ্য নিয়ে যে থাকৃত, সে যেন একেবারে বদলে গেল; সে আর সে মানুষ নয়--তার মনের 

পরদ] খুলে গেল- হাসি-ঠার্টা, তার চার-পাশের জগতের গ্রুতি কৌতুক-পূর্ণ নেত্রপাঁত, সরন কথা-বার্তা_এ সব 

যেন নোতুন ক'রে এল'। একজন আন্কোর। ক্ষুধার্ত শুকর-মাংস-প্রিয় চীনার পক্ষে, ভারতীয় নিরামিষ খাছ 

ভাঁত-দাল-পুরীর ঘ্বত-স্থরভি 970০] বাঁ সংঘাত আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণ-বাচানো শেযরক্ষাকারী বিস্কুটের টিন্ 

দুটার প্রতিক্রিয়া, এই ছুইয়েতে যেন তার প্রকৃতিকে বদলে দিলে । ফ্য$-এর এই পরিবর্তন দেখে আমর! তো 

বিস্মিত আর পুলকিত হ'য়ে গেলুম । কবি পরে ব'ল্লেন__এট। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা_যে কোনে। ছেলে হয়-তে। 

ছোটো বেলায় খুবই নির্বোধ থাকে, কোনো বুদ্ধি বা জলুশের পরিচয় সে দেয় না, কিন্তু একটু ডাগর বয়সে, 

হঠাৎ একটা কোনো! বিশেষ ঘটনায় বা কথায় কখনে-কখনো তার মনে প্রবল আঘাঁত লাগে, আর তার 

ফলে তার স্বভাব, তার চিন্তার ধার! একেবারে বদলে যায, সে খুব বুদ্ধিমান ছেলেতে পরিণত হয়ে যাঁয়। 

ফাঙ-এরও যেন তাই হ'ল। 

এ হেন ফ্যওও অপ্রকটিত-রসজ্ঞতাগুণ ফ্যঙ, তংকাল-গম্ভীর-প্রকৃতিক ফ্যঙ, স্থরেন-বাব, ধীরেন-বান আর 

আমি, দুপুরে সিঙ্গাপুরে খুবুতে বার হলুম, চীন। স্থধীজন-মগ্ডলীর ছু-চারজনের সঙ্গে দেখ! করবার জন্তো। বা? 

[000 111 “সিন্-কুও-মিন্? বলে সিঙ্গাপুরে নামী একখান। চীনা দৈনিক কাঁগজ আছে, এই কাগজের সম্পাদকের 

সঙ্গে দেখ। করার প্রস্তাব ফ্ঙ্ কারুলেন। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে-বারোটা বেজে গিষেছে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি, 

ইংরেজী কথার অন্থবাদ ক'বে ব'ল্লে, 'আভ্যন্তর মানব'কে, আর সাদ। বাঙলা কথায, “মহাপ্রাণী'কে আর কষ্ট দেওয়। 

চলে না, তার তৃপ্যর্থে একট। ভোজনালয়ের সন্ধান ক'রতে হ'ল। লগুনে চীন।হোটেলে চীন! খাছের স্বাদের সঙ্গে 

পরিচয় ঘ'টেছিল, কিন্তু এদেশে চীনা হোটেলে ঢুকতে প্রবৃত্তি হ'ল না; বিশেষতঃ যে হোটেলগুলি বিশুদ্ধ চীনে, 

কায়দার হোটেল, দূর থেকে তাদের সৌরভ, আকৃষ্ট করার উল্টাটাই করে। ফ্যঙ আমাদের নিয়ে গেলেন ইংরেজী 
কাঁধদার একটী ভোজনালয়ে, তার মালিক আর চাঁকর-বাকর কিন্তু চীন।। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা, মস্ত 

মন্ত ঘর, সব চকচকে” ঝকৃঝকে? । ভারতবর্ষে বিলিতি খানাঁয় যেমন বহুস্থলে 7160 2710 ০0০-কে একটা পদ 

হিসাবে ধারে নেওয়। হয়েছে, ও-দেশেও তেমনি । ভাতের সঙ্গে মালাই ধরণে রান্না কারি ওদেশের রেওয়াজ । 

এই কারির সঙ্গে 80০ 019) অর্থাৎ টাক্ন! বা চাট্নী হিসাবে পাচ-সাত রকম অন্ত আচার, সু টকী মাছ প্রভৃতি দেয়। 

চুনো মাছের মতন ছোটে।-ছোটো। একরকম মাছ, একট! ভীষণ টকৃ গোলা বা জলীয় পদার্থে কাঁচা অবস্থায় রেখে 

দেওয়া, এই কাচা মাছের টাকৃনীও একটা উপাঁদান। শুনেছি, জীপানে এই-রকম কাচা মাছ খাওয়ার রীতি আছে। 

মালাই-দেশেও দেখ ছি তাই। 
আহার চুকিয়ে রিকৃশ ক'রে নানা রান্তা আর কুচো গলি ঘুরে, শেষটা আমর! “সিন্-কুও-মিন্” আপিসে 

উঠলুম। রিকৃশ ভাঁড় করবার সময় ফ্যঙ্ বল্লেন যে, তিনি পারত-পক্ষে রিকৃশ চড়েন না, একটা মানুষে 

. পেটের দায়ে হা ক'রে হাপাতে-হাপাতে তাকে গাড়ীতে ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তিনি আরাম ক'রে 

_ পিছনে বসে আছেন, এটা ভার কাছে ভারী নিষ্ঠুর, এমন কি বর্বর ব'লে মনে হয়। কিস্তুকি করা যায়-_-আমাদের 

নান! কাজ, যেতে হবে তাড়াতাড়ি; আর সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, লোকেদের অভাব আর দারিদ্র্য বড্ড 

বেশী, জীবন-সংগ্রাম ভীষণ; একখানা রিকশ ডাঁকলে সাতজন রিকৃশওয়াল! ছুটে আসে--১৬।১৭ বছর বয়সের 

ছেলে থেকে অথর্ব আকারের বুড়ো৪ আছে; যারা সওয়ারী পেলে না, তাদের মুখ দেখলে কষ্ট হয়। 
“সিন্-কুও-মিন্ঃ আপিসে পৌছুলুম। ক'লকাতার কোলুটোলা স্ট্রীট মুরগীহাটার মতন একটা দৌকানপাট- 

গদী-আপিস-হৌসের পাড়ায় । নীচের তলায় দু-ধারে দোকান, আর মাঝে খবরের-কাগজের আপিসে ঢোক্বার 



মালয় দেশ_ সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে ৬৯ 

দবঙ্জা। একটা এধো, স্টাৎসেঁতে ঢাকা আঙ্গিনা-মতন পেরিয়ে, বাধে কাঠেব টানা সিড়ি বেয়ে, 15010)0৯ ২110 000 

অর্থাৎ সম্পাদক-ঠাকুরের 'বিমান-মন্দির বা 'গভ-গৃহ-তে" গিযে উঠলুম | একদিকে উকি মেবে দেখলুম_ ছগাখান।। 

কম্পোজিটরের৷ সব হরফ নিয়ে “ম্যাটার” সাজাচ্ছে | ইংরেজীতে ছোটো! হরফ আর বড়ো হরফ জণ্ডিযে ২৬ মর ২৩, 

একুনে ৫২, আর সংখ্যা-বাচক হরফ, ইংরেজী সংযুক্ত বণ |" প্রভৃতি জড়িযে অনধিক কুড়ি-এই গোটা সন্ত? 

ইরফের ঘর হলেই চ'লে যায়; এর উপব ইটালিক ছাদের অক্ষরও জুড়ে? দিলে, বড়ে! জোব ১৪০।১৫০ হম, 

£ংবেজী বই ছাপাতে যথেষ্ট । সামনে, উপরে-নীচে 101010004৬6 আর 10০৮ ০15 ছু থাক বা ছু বাক্স হবফ নিযে 

ইংরেজী ব! রোমান অক্ষরের বই, কম্পোজিটবেব। ব'সে-বসেই কম্পোজ কার্ৃতে পারে। বাঙ্লাব পঞ্চাশ বণ, 

তাঁর পর ব্যঞ্চন-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে স্বর-বর্ণের যে রূপ বদলায় ত। আছে, আব ত] ছাড়া ব্যঞ্জানে-বাঞ্চনে, আব তাব 

সন্দে স্বর-বর্ণ যুক্ত হ'লে থে অগ্তণতি সংঘক্ত-বর্ণ আছে,-সবে মিলে প্রা ৫৫০ট| অক্ষব। এই সে পাচ শ অঙ্গবেখ 

পাচ শ ঘর-_সাম্নে ডাইনে বীয়ে কতকগ্তলি ০০০ বা বাঝ নিয়ে বাউলা বম্পোজ কাবতে হয। চীনে ভাথ। 

বাঙলাকেও হার মানিয়েছে । এদের ধ্বনি-দ্যেতক বর্ণমাঁপ। নেই, আছে এক-একটা চৌকে। ঘবেব মদো বসানে। যায 

এমন বহু অক্ষর, অল্প অথব। বহু বেখাব সমাবেশে যা ৮৯; আব প্রত্যেক মক্ষবটী একটা বস্থু বা ভাবের 

দ্বাতক | চীনা ভাষায় যত শব্দ, যেন ততই অক্ষব। প্রামাণিক চীন| অভিধানে, সাত্চপ্লিশ হাজাব অঙ্গপ আছে 

শোন। যায । এর সুবিধাও আছে, অস্ত্রবিধাও আছে । “অবিমুয়াকাবিতা” বা “কিংকতব্যবিমু লিখততি গেলে, 

না ভাষায় অত বানানের বালাই নিষে বিব্রত হ'তে হয় নান্থরে অনব-ফেহ্ন্বই বিমযে খ ফপ। মম খাম 

এেঘফল। যয +ক-যে আকার ক।+র-য়ে হম্ষ-ই রি+ত-য়ে আকার ও প্রশতির মতন এত গোলমাল নেই। 

এনা লেখক বা কম্পোজিটব, এই ছুই শব্দের অন্তনিহিত ভ|ব-প্রকাশক ছুটী অক্ষর খগ্গে বেব কবে শিখে, ধ। কবে 

বসিয়ে দিলেন, ল্যাঠা চুকে" গেল । কয জীচডে এই ভাব প্রকাশক চীনে" অক্ষবটী লেখ। হম সেইটী জানলে, অভিধান 

থকে ঝা চীনা অক্ষর-মালার কেস্ ঝা বাঁক থেকে কোনে অক্ষরকে খুঁজে বা'র কর! কঠিন হয না| চীনা ৪৭,০০০ 

এঙ্ষব সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। খুব পণ্তিত লোকে ১০1১২ হাঁজার অঞ্চব জান্তে পাবেন; সাধাবণ শিশিত 

শেকে ২৩ হাঁজারেই কাজ চালিয়ে, নেয়। আবার, খবরের কাগছেব জন্য ৬৭ হাছাব আদব হালেই যথেষ্ট। 

রগুলি কয় আঁচড়ে তৈরী সেই হিসাব ধ'রে, চীন| ছাপাখানা বিভিন্ন খপরীতে সাজানো থাকে। কম্পোিট 

থবে'-ঘুরে দরকার মতন অক্ষর বা'র ক'রে নেয়। চীনে? কম্পোজিটবের কাঁজ বাসেবাসে হয় সা। খারের এককাণি 

হবফের থর থেকে সাত-জীচড়ে-কাটা একটা হরফ নিয়ে বসিয়ে, আবাব ঘবেব ও-কোণে কম্পোিটবকে ছুটতে 

৪'ল, সতেরো আীচড়েব একটা অক্ষর তাঁর পবে বসাবাব জন্যে। এই রকম দৌডাোড়ি কাবে, আর গাচড গুণে গাখেব 

মাথা খেয়ে, চীনা কম্পোজিটররা কম্পোজ ক'রে যাচ্ছে দেখা গেল। কম্পোজিটরদের প্রাঘ সকলকাবই দেখলুম 

কোল-কুঁজো-মারা চেহারা, আর চোখে কচ্ছপের খোলার মোট! ফেমের চশম|। 

এডিটরের ঘর বলে আলাদা কুঃবী নেই। সিঁডি বেধে উঠে একটা বাবান্দা, তার পৰে একট বড়ে। ঘর । 

সেটা যে খবরের-কাগজের আপিস, তা রাশীকৃত পুরাতন সংখ্যার কাগজ, প্র্ষ, 'কাপি? বড়ো ডাইবেকটরি- 

দ্লাতীয় বই--এইসব ইতস্তত: জঞ্জালের মত ছড়িয়ে থাকায়, আর ছাপার কালিব গন্ধে, বুঝতে দেরী হম ন|। 

মাঝে-মাঝে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঘরের পাশের বারান্দার মেঝের একটু অংশ চৌকে। কারে কাটা, তার 

ভিতর দড়ি-টানা কলে, ঝোড়ায় ক'রে নীচের ছাপাখান। থেকে প্রুফ আস্ছে, ঝোড়া উঠতে-উঠতে নীচের লোকের। 

ঘণ্টা বাজিয়ে, দিচ্ছে, এডিটরের আপিসের লোকেরা ঝোড়া খালি ক'রে প্রুফ নিচ্ছে, আবার নোতুন “কাপি, 

ব৷ সংশোধিত প্রফ দিচ্ছে। বেশ একটা চট্পটে স্ষিপ্র কার্ধকারিতার ভাব। ঘরে কতকগুলি টেবিলের 

উপরে কাঁগ্-পত্র রেখে পাঁচ ছ' জন লোকে কাজ ক'রছে। সম্পাদক মহাশয় তখন ছিলেন না। একটী খর্বাক্ুতি 



৭০ যবদ্বীপের পথে 
পর পর পারা পাশ ১ত৩ চে তি. পা পিজি ৯2 শ্ীর্পিত ্িশ প পাটি টিসি শিপ শিপ পাপন সা সি স্পা টিটি ৬৩ পাখির পাতি পািশ সা তি লা 

চশমা-চোখে চীন। মেয়ে ছিলেন, কালো! রেশমের ঘাগরা পরা ( আজকাল সেকেলে বিশ্রী পাজামার বদলে ঘাগরা “ব 

হ'চ্ছে চীনা মেয়েদের আধুনিকত্বের নিদর্শন ), তিনি সহকারী সম্পাদকদের অন্যতম | ফ্যঙ, আমাদের সেখানে £নে 
হাজির ক'রে, একে একে সকলকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । চেয়ারের অভাবে আমরা কেউ-কেউ টেবিলের 

উপরে ব'সলুম । এদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এদের গভীর শ্রদ্ধা, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পর্ণ 

সহানুভূতি । রবীন্দ্নাথের সিঙ্গাপুর আগমন উপলক্ষে এরা এদের কাগজের এক বিশেষ সংখ্য। বা'র ক'রছেন, 

তাই দেখালেন । তাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ বার ক'রেছে, পৃথিবীর ভাব-রাগো 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নিধে আলোচনা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের চীন-ভ্রমণ, নিজ সংস্কৃতির প্রতি 

অদ্ধাশীল এমন চীনের শিক্ষিত সমাজ কতৃক রবীন্দ্রনাথের সাদর আমন্ত্রণ আর সংবধ না, ভারতবর্ষে চীন! ভাষার আব 

চীন! সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা, এই-সব বিষয়েও লেখা হয়েছে ; আর চীন-দেশে রবীন্দ্রনাথের 

চতঃযষ্িতম জন্ম-দিন উপলক্ষে তার চীনা বন্ধুরা তার যে চীনা নাম-করণ করেন-0])0 00)071-%21) চু-চেন্-তান' 

(অর্থাৎ 6০ 11100100020 ৭007105 01 [101%-_-এই ভাঁবে রবীন্দ্রনাথের চীনা নাম হয়েছে_-চেন' 

অর্থাৎ বজদেব বা ইন্দ্র, “তান্, অর্থাৎ প্রভাত বা রবি, “চেন্তান' শবে তাঁর নাম .“রবীন্্র'র অনুবাদ কথ! 

হয়েছে; আর ভারতের প্রাচীন চীনা নাম [710)-0॥0 থিয়েন্-ট? ব| স্বর্গ-রাজ্য, এই “খিয়েন্-চু" সংক্ষেপে ছু” রূপে 
লিখে, ভারত” অর্থে ভাবতের প্রতিনিধি-ম্বরূপে রবীন্দ্রনাথের পদবী হিসাবে ধরা হয়েছে )-*এইকপে সেই 

নাম নিয়ে তাকে স্বাগত ক'রেছে। ভারতে চীন1 ভাষার পঠন-পাঠনের আবশ্যকতাঁর বিষয়ে, আর বিশ্বভারতীতে 

চীন! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডো-চিওঙ-লিম্ আর ফরাসী অধ্যাপক আচাধ শ্রীঘুক্ত সিল্ভ্যা লেভি, এঁদের সহযোগিতা 
কথা উল্লেখ ক'রে আমি চীনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। এঁরা কেউ ইংরেজী বোঝেন না। ফ্যঙ আমাদের 
দোভাষীর কাজ ক'রলেন। স্থরেন-বাঁবু আমাদের সকলের ফোটোগ্রাফ নিলেন। এইরূপে ঘন্টাখানেক এই 
খবরের কাগজের আপিসে কাটিয়ে” আমর! বিদায় নিলুম । 

তারপর ফ্যঙ আমাদের নিয়ে গেলেন তার ভাইয়ের ইন্কুলে। পথে আর একটী চীনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে 

গেলুম-_-এর! মালাই-দেশীয় 'বাবা'চীনে” পাজামার বদলে সারঙ্ পরা মেযেদের দেখে বোঝা গেল। আমাদেব 

সিগ্লাপের বাঙলার পথে ফ্যঙ-এর দাদার ইঙ্গুল। ফ্যও-এর পুর! নাম 1010. (011) 000০) ফ্যঙচ্যঃ-চেন্” তার 

দাদার নাম 11601 3101 1১104 ফাঙশৃ-পাও | ইন্সুলটী তার স্থাপয়িতা! 00007) 01012. চুন্-গুআন্ঃ বলে একজন 

ধনী চীনার নামে । ছেলেরা আর মেয়ের। একত্র পড়ে। আমাদের মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের মতন 4/1810- ৫:47:001181 

ইস্ুল। ইস্কুলে যখন পৌছই, তখন সবে ছুটী হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে যাঁচ্ছে। ফ্যঙ-এর দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। 

অতি প্রিয়দর্শন মধুরালাপী যুবক, ফ্যঙ$-এর চেয়ে ঢের ভালো! ইংরেজী বল্তে পারেন । মাষ্টারদের বস্বার ঘরে আমাদের 

বসালেন । গণতান্ত্রিক চীনদেশে ছাঁপা আধুনিক রীতির সব চীনা পাঠ্য পুস্তক রয়েছে, ফ্যঙ সেগুলি দেখালেন। ছেলেদের 
আর মেয়েদের অস্কর খাতা, তাদের আকা ছবি, তাদের হাতের চীনা আর ইংরেজী লেখা, এসব দেখালেন | সব বেশ 

পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন, আর ছেলেদের হাঁতের কাজে তাদের বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত বলে বোধ হ'ল। দেওয়ালে ছেলেদের 

আকা ছবি দু-একখান। ফ্রেমে বাধা রয়েছে । একজন চীনা চিত্রকরের হাতের আকা ফুলের ছবি, খ্কডীন, তার 

সঙ্গে চীনা কবিতা, এ-ও দু-একখানা বাধিয়ে? রাখা হয়েছে। আর আছে--সনাতন চীন! পদ্ধতিতে প্রাচীন চীনা 

মনীষীদের বচন, সুন্দর চীন! অক্ষরে লেখা, লহ্বা-লম্বা৷ রেশমের বা কাগজের ফালিতে কালো বা সোনালি. কালিতে, 

সেগুলি বাখিয়ে' দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে । কন্ফুশিউস্, আব্রাহাম লিঙ্কন্, মাকসিম গোর্কি, যীশু--এদের 

বচন-যুক্ত কাগজও দেওয়ালে টাঙানো আছে। ইস্কুলের কতকগুলি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাদের সঙ্গে 

আলাপ আর শিষ্টাচার হ'ল, বরফ-লেমনেড পান হ'ল। | 



মালয় দেশ__সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্য ৭১ 
খে ০ পপি ছি 

. ফ্যঙএর দাদ | খুব জবর ধর চীনা ্তাশনালিস্ট, কিন্ধু ধর্মে তিনি গ্রষ্টান। ন্বযং গ্রীষ্টান হয়েছেন । চীন-দেশে 

ধর্ম নিয়ে ঝগড়া নেই । এক-ই পরিবারে নানা ধর্ষের লোক থাকৃতে পাবে । ফাঙএব বউদ্দিদিও বোধ হয 

দামীর মতন-ই খ্রীষ্টান। পরে এর দাঁদ| আর বউদিদ্দি উভয়কেই এক চীন! থিষেটাবে আমর| দেখি--বউদ্দিদির 

মাথায় কপালের উপর জুলপীর মতন কাঁট। এক গোছ। টুপ ঝুল্ছে, পরণে চান| পাগরা_-সম্ীশ্ত ঘরের চীনা মোয়েব 

নতনই পোষাক আর সৌষ্টব। এরা দূরে বসেছিলেন, আর নাটক খেষ হবার আগেই 'আমবা চণ্লে এলুম, 

তাই এদের সঙ্গে তখন কথা-বার্তা হয়নি । ফ্ঙ়এর মা হচ্ছেন ধর্ম-মতে বৌদ্ধ_বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পজা- 

পাঠ কবেন, মাছ-মাংস খান না। ফ্যঙের বাব ছিলেন কন্ফুশীঘ মতাবলম্বী । ফা নিজে কতকট| আজ্েয্বাদী। 

/ন-গ€আন্ ইন্কুলে ফ্যঙএর দাদ! তার বসবাঁর ঘরে নিষে গেলেন। ছোট্র ঘবে তার লেখা-পড| কৰবাৰ টেবিলের 

উপরে একটী ছবি, একজন ইংরেজ চিত্রকবের আকা ছবির হাঁফটোন প্রতিনিপি_গেখ খেখনি বাগানে মীশ্ত 

ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থন। ক'বৃছেন। ফ্যওহএর দাদাব খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্লাসেব এইটাই একথার বাহা নিরশন, 

| আমাদের গোঁচরে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে ৩।৪ দিন ধারে সিঙ্গাপুরে বাব কতক এব কথা বাতা হাথেছিল, 

কিন্ধ তিনি চীনা,'এবং চীন! সভ্যতার উত্তরাধিকাব তাব-ই- এপ কথা ছাড।। তিনি মে খরঙ্গান। গ্রা্ান না হালে 

চীনের উন্নতি হ'বে ন।-এ রকম মন্তব্য কখনও তাব মুখে শুনিনি । 

ফ্যঙ-এর এক ভাগ্নে প্রাচীন। চীনা পদ্ধতিতে ভালে। ছবি আক্তে পাবে । হোকর| তাৰ বছে। মামা 

কছে আছে। ইংরেজী জানে না। কবিকে উপহার দেবাব জন্য এর| তাব গাক। দ্বুখান। ছবি বেছে শিলেন। 

তিনটা রঙ আর কালো চীনে কালি দিয়ে জীক। কতকগুলি ফুল, আব উপবে একটী চীন। করিত ানের 

বদ্ধ চ-চেন্-তাঁন্কে চিত্রকর-করতৃক সম্রদ্ধ সমর্পণ” এইরূপ একটা সমর্পণবচন চীন! ভাদাঘ ছবিব গাথে চিথকৰ শিখে 

দিলেন । 

মুখ খুলে সমস্ত স্পষ্ট করে ন| বললেও বুঝলুম যে, চীনদেশ খেকে আগত রর সব চীন] 11001141010] 

শিক্ষিত লোক ধীরা মালাই-দেশের চীনাদের উপ,দ্ধ ক'বুবাব চেষ্ট। কারৃছেন, ইংবেদ সবকাব তাদের পাতির 

চোঁখে দেখে না। দেখতে পারেও ন।। খিক্ষকতার কাজে আব সংবাদ-পর্ধেব সংপাদকতাব কাজে এদেব নাগ। 

ব্যাঘাত ঘটে। ফ্যঙ-এর দাঁদ। আগে এক খবরের-কাগজের সম্পাদকত| কাবুতেন। হা একদিন 'সিঙ্গপুবের 

পুলিশের কর্তার এক হুকুম এল", কাগজ তাকে ছাড়তে হবে, ন্ইলে কাগজ বন্ধ কবে দেবাব তষ আছে | 

চীন-দেশের ঘটনাবলী, ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে ইংরেজ আর ছাপাণীদের চান সঙগন্ধীয রাষ্রনীতিব তীর 

সমালোচনা, এই-সব কাগজে অনেক সময়েই নাকি বা'র হয়। চীন| লোক কূশিগিরি আব অন্য কাজ করৃতে 

হাজারে-হাঁজারে মালাই-দেশে আসে । ইংরেজ সরঝার মনে ক'রূলেই যেকোনে। চানাকে মালাই-দেশ থেকে বহিঙ্কিত 

ক'রে দিতে পারে। এই-সব কারণে এদের নান। অন্ুবিধায চ'ল্তে হন। কিন্তু স্থানীয় বাবাচীনাদেব 

আর অন্য পয়সাওয়াল! চীনাদের কাছ থেকে এর৷ পূব! সহান্ভূতি পান। তাই সবকাবের তোয়াঞ্। ন। বেণে। 

এদের গ্বারায় মালাই-দেশেব চীনাঁদের উদ্বোধন আর তাদের মণো সংগঠন আর সঙ্গ-বন্ধন কমু এখন বেশ 

জোরের সঙ্গেই চ'ল্ছে ব'লতে হবে । 
এই-রকমে সমস্ত দিনট। কাটিয়ে? দিলুম, বেল। প্রায় চারটে বেজে গেল । পঁচট।য় সিঙ্গাপুরের ভা [বতীযদের 

তরফ থেকে সিগ্লাপের বাড়ীতে কবিকে সংবর্ধনা কারুবার কথ৷ ছিল, সিঙ্গাপুরের বিশ্তর ভারতীয় আস্বেন এতে, 

তাই আমাদের তখন বাসায় ফিরতে হ'ল। চীন! ই্কুলের ছেলে-মেয়েদের আর শিক্ষক শিক্ষপিত্রীদের কাছে 

কবির বিশেষ ক'রে একটা বক্তৃতা দেবার কথা হ'চ্ছিল, ফ্যও-ত্রান্দ্ধয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা ক'রুছিলেন, আগ মী 

কাল অর্থাৎ ২৪শে তারিখে সিঙ্গাপুরের চীন-রাষ্ট্রের কন্ম্তল্ ঝ। প্রতিনিধির সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা-সভ| হবার 



৭২ যবদীপের পা 
পি ভিপি তত পাত তিশা শী পাশ, চন 

কথা হ"চ্ছিল, সে-বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থ। কর্বার জন্য ফ্য$-ভ্রাতৃদ্বর পিগ্লাপে আমাদের সঙ্গে এলেন, আব এ.দং 

ভাগ্নেও তাব আক! ছবি স্বয়ং কবিকে অর্পণ কর্বার জন্যে আমাদের সঙ্গে এল | 

এইরূপে সিঙ্গাপুবে চীনাদের মধ্যে ঘুবে' আলাপ ক'বে, একট! দিনে চীনা-জগতের নান| দিগ্বর্শন আমা”? 
পটল, চীন-দেশে না গিঘেও চীনের অনেক খবব, অনেক মানসিক গতির ঢেউ, আমাদের কাছে এসে পৌছুল” ॥ 

৬। মালয় দেশ-সিঙ্গ।পুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার 

২৪শে জুলাই, রবিবাব। আজকের কাজ ছিল তিনটা-__বেলা ছুটোর সময়ে 18010 0175 270 

নামে এক সিনেমা-প্রেক্ষাগুহে চীনা শিক্ষক আর ছাজআদের কাছে কবির বক্তৃতা, আব বিকাল বেলায় সাছে 

চারটে থেকে ছটায় সিগ্লাঁপে শ্রীধুক্ত নামাজী মহাশঘ একটী সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থ। করেন, যাতে, কবি 

সংবপনা! ক'ব্বাঁর জন্য সিঙ্গাপুরে সব জা'তের লোক মিলিষে, যে একটী [1006700006)000] 110010৯0011) 

আন্তর্জাতিক সম্মিলন গণড়ে তোলা হ'যেছিল, তাঁব ভাদের তিনি কবির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'র্বার জন্য আহ্ব।। 

কবেন। তারপর সন্ধ্যার পরে সিঙ্গাপুরের ভারতীধদের এক 19431010600 ব। জনসাধারণের সভ।। 

সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষকেরাই আগ্রহ কারে 1%7105 2৮ 1110116৮-এর সভাব ব্যবস্থা কবেন। বে 

বড়ো থিয়েটার ঘর, লোকে ঠাস|--চীন! ছাত্র, চীন| ছাত্রী, চীন। মেয়ে আর পুরুষ মাষ্টার । সিঙ্গাপুবে 

শিক্ষিত ভদ্র চীনা মেল! ব'ল্লেই হম। কবির সঙ্গে, উপরের মঞ্চের আসনে আমাদের বসিয়ে দেওযা হ'ল__শী 

গাপি কালো-চুল মাথ। আর সাদা পোষাক, সাদা জীনের পাজামা আর গলা-আটা কোট-পবা ভদ্রলোক, 

আর মেয়েদের কালো বা রঙীন থাগর!। যুবক আর ছোক্রাদের উদ্গ্রীব উৎসাহশীল বুদ্দিশ্রীতে মণ্তিত চাণ্ডনী 

আর তাদের সোনারঝলক-দ্েখানে। হাসি (প্রায় চোদ্দ আন লোকের ছু-পাচট|। কবে দাত সোনা দিযে 

বাধানো )। আর রুচিৎ গম্তীর-মৃত্তি কচ্ছপের-খোলার-চশমা পরা, সেকেলে চীনা পোঁষাক গায়ে, ছুই-এক জব 

প্রাচীন চীনা-_ শ্বশ্রমান খধিকল্প চেহারা, যেন এক-একটী লউ-ংসে ব| খুং-ফু-খসে বসে আছেন | মেয়েদে, 

বস্বার ব্যবস্থা সামনের ছুটো-তিনটে পংক্তিতে হ/য়েছিল। হলের মধ্যে সমন্ত লোকের জায়গা হয় নি, তাই 

বাইরেকার বারান্দাতেও খুব ভীড় জ'মেছিল। চীনদেশের কন্স্ুল্ ছিলেন সভাপতি । বক্তৃতা ছিল ছুটোর 

দিকে, বিকালে। আমর| পৌছুলুম, কবির আগমনে তার সংব্ধনার জন্য চীনা-ছাত্রদের ইংরেজী ব্যাগ্ত-বাজন 

বেজে উঠল। বয়-ক্কাউট বা ব্রতী-বালকদের রেওয়াজ চীনা ইন্জুলের মধ্যে খুবই আছে। আবার বড়ো-বড়ে 
চীনা ইন্ছুলে ছেলেদের ছারায় চালিত ৪০1০০] 19৮70 আঁছে। এ সব ব্যাপার বিশেষ পয়সা-সাঁপেক্ষ, কি 

চীনারা তাদের ইস্গুলগুলিকে কেতা-দুরুস্ত ক'রে রাখবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রছে। প্রায় সকল ইস্কুলেই 

ছেলেদের খাকী কাপড়ের উর্দা প'৫রে আপা নিয়ম। ক'লকাতীগ় চীনেরা এক ইস্কুল ক'রেছে, সেখানেও সেই 

বাবস্থা দেখেছি। এই উ্নী পরিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে” ত্রতী-বালকের দল তৈরী ক'রে, ছেলেদের মধ্যে অর 
বয়স থেকেই যে একটা সমবেত জীবনের- ধারা এনে দেওয়! হয়, সেটার প্রভাব আহ্ষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধে 

দিয়ে তাদের ব্যক্তি-গত চরিত্রকে বিশেষ-ভাবে উন্নত ক'রে দেয়, আর পাঁচজনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণের অন 

নিজের অন্থবিধাকে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাবার একটা প্রবৃত্তিকেও জাগিয়ে” তোলে । চীনারা এইট 



মালয় দেশ--সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার ৭৩ 

বেশ বুঝেছে | বাজনা থাম্ল। আমাদের ধাঙএব দাদা (চন্গুআন্ ইদলেব হেড মাষ্টাব শী যা শপাং 

মহাশয়) দাড়িয়ে পেকিডেব চীনায উচ্চৈঃস্ববে জানিঘে' দিলেন, কন্নাল্ মহাশয বত কাব্বেন। অধোণ 

উপব একখান! কোরে থড়ি দিয়ে এ দিনকাব কাধ-বিববণা লেখ। ছিস। কিন্য ত। সত্বেও প্রতোক বঞ্চাৰ নান ইত]1ণি 
শআোতাদের জানিয়ে দেণযাব এই বকম বেবযাগ, দেখছি এদেব মধো আছে । 

কন্ঞাল্ মহাশয উঠলেন_খনাককতি বাক্তিটা, অভিজাত-বন্শীস শোকের মতে। ৯মখকার ধবণ পাবণ। তান 
ঈংবেছী জানেন না, চীন| ভানাঘ (পেকিচেব চীনাঘ) তিনি কধিকে হ্গাগত কাবলেন। তব খাস-মুন্শী তাৰ পাব উঠে 
তাব বন্ঠৃতা ইংবেজীতে তবজম। ক'বে দিলেন । কি তখন উঠলেন, খাব চীনাব। খুব জযপ্ণনি আব কপ হাপিৰ সর্পে 
তাব সমাদর ক'রলে। প্রথম তিনি উংবেজীতি লেখ শিক্ষবদেব কাছে উ।ব একটা (10 1)0/দ4126 ব। উপদেশ-বাণা 

প'ডলেন। তাব পরে তিনি তীব বক্তত। দিশন। তব বক্ুতাটীতে একাগ কখ। চমহকাব কবেতিনি বালেছিলেন । 

নদীর ব| বারন।ব বলের মতে! তব উক্তিব বাব সহছগে মচিন্তিত্র ভাবে পাথে চালে যার দ্ুঃখেণ বিঘম, সব সমথে 

লগে।গা বিপোটারেণ শ্তিপিখনেব দ্বার। তাকে চিবকালের ছণ্ঠ খেপে বাথ| ঘা না| তিনি যে কথাটি বলেছিলেন, 
সেটাব আশ হচ্ছে এই থে, মগ যে দেশে জন্ম, সে তার জশ্-৮ধেই সে দেশের সম মতীতেব, সম8 ইতিভাসেন, 

সহ অপিক|বী হাঘে থাকে। কালক।তার একটী কোণে আনা নিবে করি তেখনি ভাবছে সন্ত বণ তত্র উদবপিক।পা 
'ঘেছেন। তেমনি ভাব চীন! বন্ধুগণণ চীন। সভাতার দগতেব আরে এপিকাব পেখেছেন। ভারতের এভন পাটীন 

'তিহাস আর সংস্কতি, তাব মধ্যে তাব এক কোণে চীনের সঙ্গে একটু খোগ আইছে ॥ মানে মাপবিকতার যে বিকাশ 

হ'ঘেছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তব বৌদ্ধ সন্যাসী আব পর্মপ্রচ।বকদেব হাত দিনে, নিছেব আপ]গ্মিক পথের, 

নিঙ্গের দর্শন আব চিন্ঞাপ, শিজেব বিজ্ঞানেব আব কলাপ অবিনগ্রণ বি ভাগ, চীনের কাছে পণিথে” দিধে, ভব সেই 

মানপিকতাবই সংবধ না কাবেছিল। কবির ভাবতীঘ পৃৰজগণ চীনে যে এই আধ্যাগ্রিক অঠিগাণ কাবেছিণেন। পথ 
দেব অনাগত কালের কবি-9 তখন তদের মধো দিঘে এই অভিনানে ফোগ দিথেছিলেন | গতবাব ঘন পাবি চীনে 
ঘান, তখন এই বোনটী তার কাছেঘেন একটী উপপন্গ সত্য হরে উঠেছিল । চান খাব ভাবের প্রান বঙ্ধুঈ। ভাবতে? 
আধ্যাত্মিক আর মানস জগতে চীনের এবেশ, আর চীনের কাছে উপাধন-দ্ববণে ভাবত মে অব পণ্ডিত আব সতাবষ্ 
সন্থনদের পাঠিয়েছিল_এই সবের দ্বাবাঘ, আধুনিক চীনের কাছে বর্ধজেণ দাবী কৰা কপির পঙ্গে এট আতি সহজ 

দবী হয়েছিল । আঁব চীনের লোকেব! ভাকে মে বকম আদব আব শ্রদ্ধার সপ্দে গুহণ কাবেছিল, আ|ব চানাদের 

মধ্যে কেউ-কেউ তার এমন-ই অরুত্রিন আস্ত্ীঘ হ'যে উঠেছিলেন যে তাতে ভাব মনে ভারেছিল থে, ভাব এই পা 

চীনে পরিপূর্ণ-ভাবে স্বীকৃত হ'ঘেছে ; চীনে তাব চৌনটি বছবের জন্মাধিন উপলঙ্গে, ছার চাণ। বদ্ধব। ভার এক চীপ। 
ন[ম-করণ করেন, আর চীনা শিশুকে তার শ্মতিথিব দিনে ঘেমন নোতুন পোষাক পবানে। ভয়, তেখনি কাবে তাকেও 

নীল আর হ'লদে রেশমের এক চীনা পোধাক তীব| উপহার দেন। এতে কাবে বাস্তবিক করি নেন এক নপান 

জীবন-_তীরা চীন। জীবন-_-পেয়েছেন ব'লে তিনি মনে করেন। চীনাদের মঙ্গে সখোন আর আতহেব আসনে 

বসতে তার কোনও দ্বিধ| বা সঙ্কোচ নেই। তিনি মনেমনে ভাবেন, ঘেসমস্ত মহাপুরুম চাঁন আর ভারতের 
সংস্কৃতিকে এক সুত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরই পদাঙ্ অন্ঠসরণ ক'রে চলেছেন ; এশিয়/-খণ্ডের এই ছুই 

বিশাল জাতির একতা-বিধান-রূপ বিরাট ব্যাপাবেব গুরুত্ব তাদের মহনই তিনি উপলব্ধি ক'রেতেন | এই বকনে। 
একটী অতি সুন্দর বক্তৃতায়, আন্তর্জাতিক সংঘেগেও নে ছুটী জাতির মধ্যে কতখানি দরদ কতথাণি সহালভূতি 

থাকতে পারে তার এক মবমী বিচার ক'রে, চীন আর ভারতের মধ্যে পুনবায় যাতে ভাবের আদান-প্রদান আরম 
হয় সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক কামন। জানিয়ে তিনি উপসংহার করেন। শ্রানুন কাঙ কবির বক্ুতার মূল কথাটা 

চীনা-ভাষায় ব'লে দেবার চেষ্টা করেন; আমার কিন্ধ মনে হয় যে এই ব্যাপারটা তার কাছে ততে। সইজ-সাপ্য হয় নি। 

১৩ 

সে 

ী 



৭৪ যবদধীপের পথে 
চে শা সাস্টি স্পা _ পাস শি শিস পাখি একি পিপি পি ৮৯, পোস্ট পাসিরসটিএি পি ৫ পিসি শা ভা 81572 ভা টি এ ৫2895 _ পি পি শত পি পেপাল সিল পিপি পসিপাসি৬ ৯, পি পা 

তা পাল কলে, একটা ছোটো ইস্ুলের- মেয়ে এসে ইংরেজীতে ছোটে। একটি বক্তৃতা আউড়ে,, কবিকে 

সিঙ্গাপুরের চীনা মেয়েদের তরফ থেকে তাদের হাতের ছুটী ছুঁচের কাজ উপহার দিলে। তারপর ধন্যবাদের পালা, 

আবার ব্যাণ্ডে চীন। রাষ্ট্রগীত বাঙজানে, আর সভাভঙ্গ । সভ|-শেষের পরে, কবি, কন্শ্তল্ মহাশয় আর চীন শিক্ষক 

 শিক্ষয়িত্রী জন-কতককে নিয়ে ছবি তোল। হ'ল। 

চীন| সিনেম। থিয়েটার-_ইউবোপীৰ থিষেটারের ঢঙে তৈরী। যতক্ষণ ফোটোগ্রাফের তোড-জোড 

চ'ল্ছিল, থি্লেটারেব হাতার মধ্যে খোল জায়গার ঠেয়ার-টেবিল পাতা জলঘোগের স্থানে বসে, থিয়েটারে 

ভিতরের রেস্তোরার বরফ-লেমনেড খাওয়া গেল। রেস্তোরাঁয় নানা মগণিহারী জিনিসপও আছে,_আর 

আছে চীন। ফিল্মের দৃশ্ঠের পোন্টকার্ড সাইজের ফোটো। খাস চীন থেকে এই সব ফোঁটোর 
আমদানী। সিনেমার ব্যবসায় চীনে চ'ল্ছে খুব, বিস্তর চীনা ছবিও তরী হয়েছে । সিঙ্গাপুব-অঞ্চলে 

এই সব চীন! ছাধাছিত্র খুবই আমে। কতকগুলি এতিহাসিক আর সামাজিক ফিল্ম, শুন্লুম অতি চমৎকার 
হয়েছে । কলকাতায় একবার এই রকম একটা চীন! সামাজিক ফিল্া আসে, সেটা দেখে আস গিষেছিল। এই 

সাধারণ একটা চীন। ছবি, ভারতে তোল৷ যে কোঁনে। ফিল্ম-এর চেয়ে ঢেব ভালে। তোল। হযেছে । এ বিষয়ে চীনাব। 

দ্রুত উন্নতি ক'রছে, সন্দেহ নেই । 

বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্্-সংবধ ন।-সমিতির সভ্যেরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বতে আঁসেন- চীনা, মালাই, 

নানা প্রকারের ভারতীয়, ইউরোপীঘ, সব সমাজের লৌক ছিলেন। সম্ধ্যার পরে স্থানীয ইণ্ডিগ্লান আসোসিয়েশন্ 

গৃহে জনসাধারণের একটী সভা হয়েছিল। তামিল, গুরুমুখী আর বাঁওল| ভাষায় এই সভার বিজ্ঞাপনী বিতরিত 

হয়। শহরতলী অংশে একট! বড়ে। রাস্তার ধারে, স্থানীয় আসোসিয়েশনের পাক। বাড়ী, আর করোগেটের দেওয়াল- 

থেরা খানিকটা খোল! জমী, সেখানেই সভার স্থান ঠিক হ'য়েছে। ভূঁয়ের উপরে শতরঞ্চিতে বসেছু-তিন হাজার লোক, 

বেশীর ভাগ তামিল আর পাঞ্ধাবী। আশেপাশে চীনার৷ সহামুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে উকিঝুঁকি মারছিল। কবি দেহে 

বড়ই দুর্বল বোধ ক'রেছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের নির্বদ্বাতিশয্যে তাকে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হয়েছিল৷ এর 
আগেই তীর বক্তব্য হিসাবে ছোটে একটী লেখ। আমি হিন্দী ক'রে নিয়েছিলুম, কারণ ইংরেজী জানে না এমন 

লোকেদের সাম্নে তীকে বলতে হবে; আর এই লেখাটার ইংরেজীটা ইত্য়ান আসোসিয়েশনে আগে থাকৃতে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে একটী তামিল ভদ্রলোক এটাকে তামিলে অনুবাদ ক'রে রাখেন। কবি উপস্থিত হ'লে, 

"বন্দে মাতরম্, হিন্দুস্থান কী জয়, ভারতমাত। কী জয়, প্রীরবীন্দ্রনাথজী কী জয়” ধ্বনির সঙ্গে, তাঁকে মঞ্চে বসানো 

হ'ল; আসোসিয়েশনের সাহিতা-বিভাগের সেক্রেটারী প্রুক্ত আবিদ আলী কবিকে স্বাগত ক'রে হিন্দীতে বেশ 
স্থন্দর ভাবে বললেন। তারপর কবি আমাকে তীর হ'য়ে তার বক্তব্যটী, ষেটী হিন্দীতে লেখ! ছিল, সেটা পণ্ড়তে 

ব'ললেন। আমার পরে শ্রীধুক্ত কুপ্নুস্বামী অমর বলে তামিল ভদ্রলোকটা তার তামিল অঙ্গবাঁদ পণ্ড়লেন। 
কবিকে তার পরে আরও একটু বলতে হ'ল। এই জনসভায় যারা উপস্থিত ছিল, তাঁর বেশীর ভাগ অতি 

সাধারণ লোক-_ছোটো-খাটো৷ দোকানদার, ব্যবসামী, মোটর-গাড়ীর শোফাঁর, দরওয়ান প্রভৃতি-__শিখ, পান, 

পাঁঞাবী মুসলমান, তামিল হিন্দু আর মুসলমান, গুজ্জরাটা ভাটিয়া আর খোজা, আর ছু-দশজন ভোজপুরে । 
কিন্তু এই দূরদেশে স্বদেশ থেকে আগত একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করবার জন্য, বুঝুক বা না বুঝুক তার 
মুখের ছুটো কথা শেন্বার জন্য এর| যেরূপ আগ্রহান্বিত হ'য়ে এসেছে, যেরপ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছে, সে আগ্রহ 

আর সে শ্রদ্ধা! একট। খুবই উচ্চ ভাবের জিনিল। | 



মালয় দেশ_সিঙ্গাপুরে চীন বৌ বিহার ৭৫ 

২৫শে জুল!ই, মে(মপব। 

আজকের কাঙ্গ ছিল এইগুলি : সকালে দশটাব পব ফা$-এব সপ্গে টীন| বৌদ্ধ বিহাব দেখ।। বেল! 
আড়াইটেতে মালয়-দেশের কলোনিযাঁল সেক্রেটারি 00 1107. 15 0 11. 0৮01-এব সভগতিঞে 

ভিক্টোবিবা-থিয়েটার গৃহে দিঙ্গাপুরেব ছার আর শিক্ষকদের কাছে কবিব বক্তত|, সন্ধ্যাব পবে শ্রীযুক্ত (7১00 

কাশিন বলে স্থানীয় একজন ইউবেশীঘ ভদ্বলোকের বাড়িতে ডিনাবেব নিমন্ত্রণ; আর রান্রে চীনাদেৰ নিমণে 
চীন। থিয়েটার দর্শন। 

ফ্যঙকে কথা-প্রসঙ্গে বলি-শিহবের ভিতবে চীনে মন্দিব তে। দ্েখলম ; নৌদ্ধ বিহাব-টিহাব এখানে 

নেই, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে ছু দণ্ড আলাপ ক'রতে পাবি?” ফা বাপলেন, “সিপাপুবে একটী বিখাত 

বৌদ্ধ বিহার আছে, আপনাদের নিয়ে যাই, আজ সকালেই । এই পিহাবটা মালযদেশে সব চেথে বডে নয়, 

কিন্তু এটাথেকে চীনা বিহারের সম্বন্ধে একটা ধাবণা করতে পারুবেন। সব চেঘে বডে। চীনা বৌগ বিহাব হাচ্ে 

পেনা$-এ, পেনাঙএ গেলে পরে সেটা আপনাদের দেখতে হবে।” 

স্থরেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, ফাও্, ফাঙএর ভাগনে, আর আমি, এই পাচজনে মোটবে কাবে রুপ্ম | 

শহবেব বাইরে, বসতি যেখানে খুব ঘন নঘ, এই রকম দুই-একট| সড়ক দিয়ে মনিবে এলুম | মানবের কাছে 

একট। চীন। বস্তীর মধ্য দিয়ে পণ, রাস্তাব দু-ধারে সারী-সারী খোপার বাভী; বাডীপ্ুলিব সামনেটা জমীব উপবে এব 

পিছনট। মালাই বাড়ীর মতন খোটার উপরে প্রতিষিত__খোঁটা গুলিকে, বাস্তাব ছু-ধাবে যে৯৪ড। পগব ব! খাণ গিষেছে 

তারই মধ্যে গাড় হ'য়েছে। রাস্ত| নঘ, ঘেন ছু-ধারের নীচু জযিব মধ্য দিয়ে চওড। আ+ল। বাপ্তাব পানে বাড়ী কৰাণ 
জন্য শুথনে! জমীর অভাব হওয়ায়, তাতে চীনাদের উপায়ে ্ ভাবিক| শক্তি হাব মানেনি। মন্দিবটা একটা উচু টিলায় । 

মোটর দীড়ালে। ; বায়ে কতকগুলি আটচালা, তাঁতে দৌকান-পাট, বন্বাব ছন্য তক্তপেধ আাঁব কাঠেব পাটাতন 

পাত! রয়েছে । শুনলুম, এখানে উৎসব-উপলক্ষো মেলা- টেল! বমে। ডান দিকে কতকপ্তলে। দোকান, 

এখানে চীনা পুজ্জাব উপকরণ আর চীনা স্থথাগ্য মেঠাই-মণ্ডা পাণ্ম। ঘ|ম, পয়সার ভাগানী পাল যাম। কতকণ্তপি 

অঙ্গহীন অথব বুদ্ধ আর বৃদ্ধা ভিক্ষা করছে, শততালীঘুক্ত নীল কাঁপডেব জাম! আর পাজামা পরা, নোংবাব 

টড়ান্ত। এদের ছু-চার পয়স! দিয়ে, ঢালু জমী বেয়ে, মন্দিবেব সামণে এসে দাঁডালঘ | বেশী ভীড লেই। চীন। 

বাস্ত-গঠন-প্রণালীতে, সবুজ টালিতে ছাওয়া, লাল-ইট বা'র-কর। বাড়ী, পাস্ঠটে বের গ্রানাইট পাথরের খাম 

যুক্ত একটু 1১০৮০ বা বারান্দামতন সাম্নে, তার দেপয়াপটা এ পাথবেই ঢাক; দু পাবে পাথরের উপরে চান। 

দেবদেবীর লীলার দুটী 1)%8-7161 বা উচু ক'বে কেটে তোল! ছবি আছে, আাব ভাতের নাচে দিয়েও এ রকম 

পাথরে-কাটা ছবি। এইখান দিয়েই মন্দিরের ভিতব ঢুক্তে হয়। বারান্দ। দিয়ে ভিতরে টকেই একট ঝড়ো ঘব, 

তাতে মাঝখানে খুব উচু বেদির উপরে বিরাট এক 1১8-171 'পৃতাই” ব| মৈত্র বৃদ্ধের মতি-বিপুল উডিগ্যাল। 

খালী গা, হাতে জপের মালা, এক গাল হাসি, একটা ভিক্ষু-মূদ্তি সে আছেন। ডান পাবে, বা বাবে দেগয়াপের 

দিকে পিছন ক'রে, চার জন (দুজন ডাইনে দন বাষে ) রাক্ষসাকাব অস্ত্রশন্ধারী পুকষেব মৃতি 7 এর চার জন 

দিকপাল, মন্দিরের ্বারপাল হিসাবে এদের অবস্থান। মৃতিগুলি মাটির, তার উপর রঙ-চ$ কর! । এই 

দেউড়ি-ঘর পেরিয়েই, একট! উঠান। পাথরে বাধানে। মন্ত উঠান, উঠানে পড়েই সামনে আমল মনির লঙ্গা 

হয়; আর বা ধারে লম্বা ঘর একখানা, আর ডান ধারে কোণে প্যাগোডার আকারে তেতাপ। ছোটে। একটা 

ইমারত-_এটা হ'চ্ছে ঘন্টাঘর; ঘণ্টাঘরের লাগোয়া ডান দিকে আর একটী লম্বা ঘর। পাথরে-বীধানে। 

উঠানটার মধ্যে বড়ো-বড়ো চীনা মাটির টবে বিস্তর পাতা-বাহারের গাছ আছে। উঠান পেরিনে, ৪ ধারে 



৭৬ যবদ্বীপের পথে 

বিহারের ঠাকুর-ঘর। দরজার ছুধারে পাথবের সিংহ্মৃতি, আর ছুটে পাথরের ছাতওয়াল! ঢাক। খুপরা ব| গুম 

ঘরের মতন আছে-_জাপানী মন্দিরের পাথরের দীপাধারগুলি কতকট! এই ধরণের হ'য়ে থাকে । ঠাকুর-ঘরের দু" 

পাশ দিয়ে পিছনে আর একটা আডিনায় যাবার পথ । 

ঠাকুর ঘরে ঢোক| গেল । চোখ ঝ'লসে দেয়, এই রকম তার ভিতরের সাজ। বড়ো-বড়ে। অতিকায় বুদ্ধমৃতি, 
কতকগুলি শ্ত।মদেশ থেকে আন। হয়েছে, শ্বেতপাথরের মৃতি, সোন।র হলকর। ধাত্ুমৃতি; চীন। ধরণের উপবিষ্ট বুদদমৃ্ি 

একটা চমৎকার 1৩0৮-51) কুআন্-ধিন্ দেবীর মৃত্তি। লাল, হ'লদে, আর অন্য রঙের সাটিনে, সোনার কাজে, ছাত 

থেকে ঝোলানো চীনা অক্ষর লেখ। রডীন সাটিনের লম্বা-লগ্থা ফালিতে, ব্রঞ্ধের আর চীন। মাটির বড়ো-বড়ে। কলে, 

সমস্তটায একটা এশ্বর্ধের আর জাক-জমকের ছবির স্টি ক'রেছে। আমাঁদের বুক সমান উচু বেদির উপবে এই সব 

ছোটো বড়ে। মৃতি। চীনাদের হাতেব নান। ছোঁটো-খাঁটে। কারুকার্ধমঘ জিনিস। বেদির সামনে ধূপ জ'লছে- 

দুপুরের আলে। তে। বাইরে থেকে এসে ঘরটাকে ভবিষে' দিষেছে, উজ্জল নান জিনিসে প্রতিফলিত হযে সে আলে 

আরও বেশী তেজোময় বলে মনে হচ্ছিল । ধুপের ধোধার একটা ঘোর এনে, জাদ্নগ।য়-জামুগায় সেই চক্ষুপীড়াদীষক 

আলোটাকে যেন একটী ধূম বর্ণের কাপড়ে ঢেকে কোমল ক'রে দিয়েছে । একটা চীন| পুকম বেদির সামনে নতঙগাগ 

হ'য়ে বসে, ঘাঁড হেট ক'রে চোখ বুজে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা ক'রছে, কি মন্্রটন্্ পডছে। ঠাঝুর-ঘরের কোণে, 

ছোঁটে। একটী পুজার উপকরণের দোকান) সেখানে একজন বুদ্ধ চীন। ভিক্ষ, তাঁর সাজিয়েরাখ| পটক।, 

মন্ত্রলেখ। কাগজ, ধর্মপৃস্তক, ধূপ-ধূন। প্রভৃতির মাঝে, একটী চেয়ারে বামে না হাতে পাখার বাতাস খাচ্ছে, আব 

টেবিলের উপর খাত! রেখে ডান হাতে তুলি দিষে তাতে কি লিখছে। বেশ একটা নিস্তদ্ধ শান্তির ভাব, 

যেন কোনও মহারাজ্জার সজ্জিত সভাঘ সকলে রাার গ্রতীক্ষায় রাষেছে। বাঁজে লোকের যা€মা-আস| হুটোপাটি 

এখানে নেই । আর .সমন্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে__ভগবান্ বৃদ্ধের করণাপূর্ণ স্মিত দৃষ্টি, অতগুপি 

বড়ো-বডো বুদ্ধ মৃতির চোখ থেকে যেন করুণ! ঝ'রে পণ্ডছে। 

ফ্যঙ বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ খোজ-খবর বাখেন না, আমাদের সব ভালো ক'রে দেখাবার জন্য বিহারের একজন 

চাঁকরকে ডাকলেন। বুড়ে৷ ভিক্ষু ঘেটা ঠাকুর-ঘরে বসেছিলেন, তার সর্দে আমাদের পবিচয় করিয়ে দিলেন--আমর। 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেকাৰ লৌক এই শুনেই ভিক্ষুটী খুব বিনয়ের সর্গে আমাদের অভিবাদন ক"রলেন, বসতে বা'ললেন। 

বিহারের প্রধান যিনি, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। বিহারের সংক্রান্ত আরও জন কতক ব্যক্তি এসে 

প্ড়ল। স্থরেন-বাবুর কাথে ক্যামের! ঝুলছে, মাঝে-মাঝে তিনি ছবি নিচ্ছেন, আর পকেট থেকে আকবার 

খাতা বার ক'রে স্থরেন-বাৰু ধারেন-বান্ দুজনের পেশ্সিল দিষে স্বেচ, করাও চ'ল্ছে। বিহারের একজন চাঁকর 

এল" আমাদের সমন্ত ঘুরিয়ে' নিয়ে দেখাবার জন্য । অনেক খানি জায়গ! জুড়ে বিহার আর মন্দির । প্রথম 

আঙিনা” তারপব বড়ে। ঠাকুর-ঘর বা মন্দির, মন্দিরের পিছনে সান-বীধানো ধারে-ধারে নীচু রোয়াক-ওয়ালা 

আর একটী আঙিনা, এই আঙিনাঁতে প| দিয়েই বা দিকে কতকগুলি দোতালা ঘর, সামনে একটা মস্ত দৌতালা 
ঘর, আর ভান দিকে আরও কতকগুলো ঘর। বা! দিকের ছুই-একটী ঘরে দেবতাদের মৃত্তি আছে, সেগুলি 

ছোটো-ছোটো ঠাকুর-ঘর। আর আছে একটা মন্ত হল-ঘর। সেটা হচ্ছে, ভিক্ষুদের ধ্যান আর জপের ঘর। 

এই ঘরটাতে দেওয়ালের ধারে-ধারে পাশাপাশি সুন্দর কাজ কর। কালো আবলুম কাঠের বড়ো-বড়ো জল-চৌকির 

মতন কতকগুলি আসন আছে, প্রত্যেকটীতে একজন ক'রে লোক বেশ আরামে 'খাটন-মালা? হয়ে ব'স্তে পারে। 

প্রত্যেক চৌকির পাশে একটী ক'রে ছোটো টেবিল । এই ঘরে ভিক্ষুর! যে যার নির্দিষ্ট চৌকিতে পন্মাসনে বসে প্রত্যেক 

দ্রিন যত ঘণ্টা! পারেন তত ঘণ্টা ধ'রে ধ্যান করেন, আর নান্মো-ও-মি-তো-ফো” অর্থাৎ 'নমো অমিতাভবুদ্ধায়-_ 

এই মন্ত্র জপ করেন। এই ধ্যান-চর্যা চীনের বৌদ্ধ বিহারের-বিশেষতঃ 0৮4) ছান্ অর্থাৎ ধ্যান- 
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মাগা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারেব একট প্রধান চঘ1। এই ধান-মার্গ, খ্ী”ন যম এতকেব গোডায দশ পারত 

থেকে বোধিধর্ম নামে একজন বৌদ্ধ সন্সাসী চীনে গিমে প্রচাব কবেন। বোপিধম এখনপয্ ৯২ন।11000 

'তা-মো” আর জাপানে 13710000 দাক্ঘা নামে পুদিত হাযে আম্ছেন। তাব প্রবৃতিত ধ্যান-বাদ, টানে 

(1)%0) আর জাপানে £%৭) নামে পরিচিত, সংস্কৃত প্যান এপ) প্রারুতে বাণ হয, এই পানা বর ঝ।ণা এ৮ 

চীনে ছান্” আব জাপানে “জেন কপে উচ্চ।বিত ভয। [নেব থব| বৌদ্ধ ধমেব গভীব দশনিক ত৭া 

গুলি এর উপলদ্ধি কর্বাব প্রযাস করেন। পাশেব চোটে। টেবিলে এদেব ধম-গ্রপ্কুমীনা এনুবাপেন 

অবগ্-পঠনীয় বৌদ্ধ সুত্র প্রতি রাখেন, কেউ ঝা মতি বাথেন, জপমাল। বাগেন, মাল চায়ের বাটিণ রাখেন। 

ধান-মন্দিবের উপরেব তলায় ভিক্ষদেব সারিপাবি বাসের কুঠবা। সে সাধগা9। আমাদির পেথ হম শি। 

প্যানমন্দিরের পানে (আডিনাব ব| খাবে, কোণে) একী পবজ। দিবে বিহাবণেব আব একটি অংনে যাবাব পথ 

'সথান ঢুকেই একটা বড়ে। ঘর , তাব অর্বেকিট। খোল! অবে কট। ছাতটাক।, খোল অথনে একগী পথম প্রবণ 

গার একটা ছোটে কুত্রিম পাহাড়; আৰ ঢাকা আংখটী চীন। টোবলে, বইনণেব আলমাবাতে চবিতে মৃত্তিতে 

একী টান। বৈঠকখান।র মতন কবে সাদানে।। এই ছাষগটী হচ্ছে বিহাবের অবাগেল খাস কামপা, এখানে 

তিনি সমাগত লোক-জনেব সর্দে আলাপ কবেন। এর পানে একটী ঘর, মেচী তার এমন গৃহ আব পা9 গু5। 

এব পরে, বডে| ঠাকুর-ঘবের ঠিক পিছনকাঁব ঘরগুলিতে গেলুম ; এখানে নীচে হলাম কতবগ্ুপি খবরে নন। 

এপত।র মৃত্ি_কাঠে খোদা, আব মাটিব_ ছোটে, বডে। ০ তি-নান। বোপিসর, পি হাই? বা মৈধেম, 

পান্না ঝ অবলে।কিতেশব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র নান। দিক্প।ল , আব প্রাচীন চীনেবও দেবহ। টানাধের দেবলোবে 

এদেব পাশাপাশি-হ ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ দেবতাদের স্থান হাগেছে | এব পরবে, কাঠের মিটি বামে পাতাপায 

উঠলুম--এখানে বিহার পুপ্তকাঁলয়। মাঝাবী আকীবের একটা ঘব,্ দিকে তাৰ বাঁবাশ|. এট। পাবা! ভিতবেণ 

এিনার দিকে আব একটী বাইবেব দিকে, সেখানে দাডালে গাছ-পালাঘ চাক। উট পাহাডেব মতন একট গাগা 

দেখতে পাওয| যায । ঘবে এক পাশে কোন্ বোপিসন্বেব মৃতি_মগুহ। বোপ হয হবেন হার সামণে ধপ দালানে 

বখেছে। কাজ-কব। আবলুস-কাঠের আপমাবী আব কপ্টবকাঠেব আপন।বাতে অব টানে বই | এক গন ভিন 

সেখানে বাসে বই পণডছিলেন, ম্ধ্রী-মুতির সাম্নে। ফা আর স্েধ বিভাবের হাটা আমাদের পলিচিন পিচ) 

তিনি কেবল নত মন্তকে মনোহব ভঙ্গীতে আমাদেব অভিবাদন কাবশেন। দুচার খানা চেনার আব নাগ 

টবিল আছে, বেশ শান্তিতে পড়া-শুন। করবব জাষগ।। এই পাগাগ।ণ থেকে নেমে না এলম । আ।ডিনার 

তান ধারের ঘরে এই বার যাবে মাঝে একটা দব নোতুন কাবে মেঝখত কর হাচ্ছে, সেই ঘবেধ 

মৃত থাকৃত। 

আঙিনার ডান ধারের ঘরটীতে হ'চ্ছে বিহাবের খাবাবের জামগা | োছনশপাধ গ্চিকবার পথ, 

ঠাকুর-ঘরের কাছে, আঙিনার ধারের রোঘাকেব উপর, মান্ম-সঘান উঠ কাঠের তহোকাঞ থেকে সল্ছে একট 

মন্ত কাঠের মাছ, তার পানে একটা ছোটে। কাঠের হাতুড়ী। এটা বিহ্বাবের হিক্দুধের জগ খণ্টাব বাগ করে। 

হাতুড়ী দিয়ে কাঁঠের মাছে ঘা মারলে, ট৬-ট৬ কারে কতকটা ধাতব আগ্মাদ্ বাব হ়। বিহিন্ন ষমথে এই 

আওয়াজ শুনে, ভিক্ষুর| শষ্য ত্যাগ করেন, মন্দিরে অচন| করবার জগ্, উপাসনার জন্য সমবেত হন, ধ্যানের ঘবে 

যান, আহারের জন্য উপস্থিত হন। 

আমর! সমন্ত জিনিস তন্ন-তন্ন ক'রে খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলুম । এদিকে ঘণ্ট। দেড় কি ঢু 

কেটে গেল, বেলা বারোটা । একজন ভিক্ষু বললেন, আমর! ওখানে খেলে তার! ভারী খুশী হবেন। মকালে 

সিগলাগে গ্রাতরাশ সেরে বেরিয়েছি, নামাভীদের অতিথিপরারণতার গুণে তার পরিপাটা ব্যবস্থাই ছিল, 
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৭৮ যবদ্ীপের পথে 

খিদে তেমন পায়নি, তনু চীনা বৌদ্ধ বিহারে “সেবা” কেমন হয় দেখবার জন্য গাজী হ'লুম। বিশেষতঃ যখন দেখল 
যে, ফ্যঙ আর তার ভাগ্নের-ও ইচ্ছে যে আমরা বিহারের এই অঙ্গটার-ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন ক'. 
যাই। ভোজনশালায় প্রবেশ কর। গেল। বাইরে খর উজ্জল আলো, ভিতরটার বেশ কম আলো, আর থ 

ঠাণ্ডা। চেয়াবে, টেবিলে, আর এক পাশে বেলিও-দেওয়। জায়গায় মন্ত-মস্ত টেবিলে বড়ো-বড়ো গামলায় আর অগ 

পাত্রে ভাত তরকারী সমস্ত সজ্জিত থাকায়, ভোজনশালার ভিতরটায় যেন একট। বাজারে হোটেল বা রেন্তোর। 

ভাব। কিন্তু সমন্তটা পবিপাটা পৰিষ্কাব আর পরিচ্ছন্ন। হাঁত-মুখ ধুয়ে এসে, আমর পাঁচজনে একটা টেবিলের 

চার ধারে ব'সলুম। অন্য টেবিলে লোক নেই, খালি একটী টেবিলেব ধারে ছুজন বধীয়সী চীনা মহিণ। 
ব'সেছেন-_সেই সনাতন চীন। পোযাকে-_ছাতার কাপড়ের মতন দেখতে কালো-রেশমের চীনা কোতণ চাপকানে? 

মতন এক ধাবে বোতাম দিষে আটা, আর আট পাঙামা। ফ্যও. বললেন যে বৌদ্ধ বিহারে মাছ মাংস ভিম চবৃবা 

এ সব একেবাবে নিষিদ্ধ, ভিক্ষুবা সকলেই নিরামিষাশী, মন্দিরের চাকর-বাঁকরেরাঁও তাই । বহু ধর্ম-গ্রাণ বৌদ 

চীন! মেয়ে আর পুরুষ আছেন, ধাবা মাছ-মাংস খাওয়া পাপ মনে করেন। চীন গৃহস্থের বাড়ীতে বা 

বাঙ্গারের চীন। হোটেলে মাছ-মাংসের পাট থাকবেই, সর্বত্রই চীন।র! খুব মাংস খায়-তাই নিরামিষ খাবার জগ 

অনেকে বিহারের ভোজনশালার় এসে আহার ক'রে যান। শুটকী মাছ, শুকরের মাংস আর চবুবী, আর বহুদিনের 

রক্ষিত ডিম--এ-সব না হ'লে চীনাদের ভালে! কবে খাওয। হয না; এহেন রাঁজসিক আর তামসিক আহাবে 
প্রবৃত্তি যাদের মজ্জাগত, তাদের অনেককে যে সাব্বিক নিঝামিষ আহারে অতি সহজেই আকষ্ট ক'রে তুলেছে -- 

ভগবান্ বুদ্ধের প্রভাবের, তার অহিংসার আর জীব-দুয়ার, মৈতী আব করুণার বাণীর পক্ষে এটা কম গৌরবে 
কথ! নগু। 

খেতে বসা গেল। চীনাদের সঙ্গে একত্রে আহার আমাদের পক্ষে এই প্রথম না হ'লেও, চীনাদের সম্দে 
চীনা রুচির খাগ্ভ চীনা প্রথায় খাওয়া এই আমাদের প্রথম। একজন পরিবেশক আমাদের তিনটে চারটে বড়ে 

বড়ো! বাটি ক'রে তরকারী দিয়ে গেল। আর দিলে, ছোটো-ছোটো পাচটী পিরিচে কিছু চীনাবাদাম ভাজা, খোস। 

শুদ্ধ, মিয়োনে।। আর কিছু খরমুজের বীচি, শুন জল মাখিয়ে" ভাজা । আর দিলে, কয় বাটি ভাত, আর পানের জঙ্ত 

লেমনেড | কাটা চামচের বদলে এল", ছুটো ক'রে উল-বোনার কাঠির মতন লম্ব| কাঠি, /০1১-86]. বলে যাকে। 

তাতে আমাদের অস্থবিধ| হবে বুঝে, শেষট। আমাদের জন্য একটা ক'রে কাটা আর চামচ যোগাড় ক'রে নিয়ে 

এল” । চীনা খাছ্ের তারের সঙ্গে আমার পরিচয় লগ্ডনে আর পারিসেই বহুবার হ'য়ে গিয়েছে। তবে এখানে 
সমস্ত আহাধ নিরামিষ, স্থতরাং নির্ভয়ে খাওয়া চলে। আহার-কালে চীনা ভদ্র-সমাজের রীতির সম্বন্ধে, বন্ধুবর 

কালিদাস নাগ প্রমুখের কাছে তাদের ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতা কিছু-কিছু শোনা গিরেছিল, পরে দূর থেকে চীনাদের 

আহাব দেখে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা-ও কিছু করা গিয়েছিল। 17070৭27760 91008000060 : চীনা খাওয়ায়, 

ভাতের বাটি যার-যাঁর নিজের-নিজের থাকে; বী হাতে ভাতের বাটি মুখের কাছে এনে, এমন কি মুখে লাগিয়ে 

ধ'রে থাকে, আর ডান হাতে ক'রে কাঠি ছুটী দিয়ে, ভাত ঠেলে-ঠেলে মুখের ভিতর পুরে দেয়। তারপর, সামনে 

বড়ো-বড়ো বাটিতে যে তরকারী থাকে (এই বাটিগুলো হচ্ছে যৌথ সম্পত্তি), তা থেকে নিজ্ের-নিজের 
কাহি ছুটী দিয়ে তরকারী তুলে নিয়ে সকলে খায়। বন্ধুদের এই রীতির কথা ঝলে দিলুম; স্ৃতরাং 
প্রথমেই আমরা তিনজনে খাবার যোগ্য তরকারী নিজের আলাদা-আলাদা পাত্রে একট্র-একটু ক'রে তুলে 
নিলুম। এতে চীনা বন্ধুরা একটু আশ্চর্য-ই হ'লেন। তারপর, খাওয়ার পালা । ডাল বা ছোলা ভিজিয়ে” রেখে দিলে 

তার লহ্ব-লম্বা কৌড় যা কলি বা'র হয়, তার তরকারী; পানীফলের দু-তিন রকম তরকারী; আলু আর পেয়াজের 
কলির তরকারী; বাশের কৌড়ের তরকারী; আর উদ্ভিজ্জ তেলে ভাজা! দু-একটা সবজী । ধীরেন-বাবু আর 
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শ্ুরেন-বাবুর এসব জিনিস বরদাস্ত হ'ল না, কারণ এদের স্বাদ একেবারে আলদ।; খী নেই মশল| নেই, লঙ্ক- 
হলুদ নেই, ৪0১ 1১90) বলে এক রকম কডাইয়েব তেলে সাঁতলানে। তরকাবী। আদার কাছে এব ছা? 
অপরিচিত না থাকায়, চীন। বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ পাজ। দিষে চ'ল্লম। কিন্তু ধীবেন-বাণ ও স্পেনপাবণ 
অবস্থ। হ'ল, ঈসপের গল্পে বণিত বকেব নিমন্ত্রণ খেয়ালের মতন বা খেখালের নিমস্থণে বকেব মতন | ভ একটা 
চীনাবাদাম খোল! ছড়িয়ে ব| দ্ব-একটী খরঘুজেব বাঁচি নিযে দতে কবে কাটতে লাগলেন ।  চীনেব। খবমুের 
বীচি ভাজ আমাদের দেশের চাঁল-কড়াই ভাভাব মতন থাব। এইকপ আভাব শেষ হল, আমবা গেবিল তেডে 

উঠলুম, ভারপর খাবারের দাম দেবার জন্য পকেটে হাত দিচ্ছি, এমন সময়ে আমাদেব পরিবেশক ফাকে কি 
বল্লে, তাতে ফ্যঙ, আমাদের বল্লেন, পাশে বান্া-বাজীব আচিনায় মুখ ধোবাব জপ আছে, খাওয। পাওয়া 

পব মুখ ধোয়া দস্তর। কথাঁটী বেশ লাগল। ভারতেব আব আবব পাবশ্ত ভব প্রতি মুমপমান দেশগ্তপিব 

বাইরে, আহারের পরে মুখ ধোয়ার (বগযাজ যেন কম। অন্ততঃ যেখানে বেখানে হালের উিউবামেবিকাৰ 
স্বর গৃহীত হ'চ্ছে। আমাদের কাছে_ হিন্দুখুপলমান নিবিশেমে ভাবতীয়দের কাছেএটা একট মেচ্ছাগাব। 
চীপা ভদ্রঘরে কি দস্বব জানি ন|) ইউবোপেব উদ্রঘবে ৭ হোটেলে গাঞ্ধাব পর আংচাতে ঘন্যাট। বিবল। 
খার সিঙ্গাপুরে চীনেদের মধ্যে সোন। দিযে দাত বাধানোব বাণা দেখে মনে হয, এখন এদেব মধো৭ ইউপে।পেব 

মতনই এই গ্রেচ্ছাচার-ই বিদ্যমান । বৌদ্ধ বিহাঁবের এই হ্বাস্থাকব সদাচাব পালনের বানস্থ! দেখে, মন বাছাই 
পুলকিত হ'ল। নিশ্চয়ই এট। প্রাচীন ভাবতীয় ভিক্ষদেরউ প্রবৃতিত একটা “বিনঘ' বাবস্থা! আব এব থেকে 

এপ অন্মান করা বোধ হয অসঙ্গত হবে না, যে ভারতেব বৌদ্ধ আর ত্রাশণ ধর্ম-প্র»।বাকেব ডাবতেৰ বাইরে 

গিয়ে এইরূপ খুঁটিনাটি বিষযেও নাঁন। স্দাচার শিক্ষা দিখেছিলেন, যে-সব সদাচাব এখনদ বহিচাবতেব নান। 

পশে অন্ততঃ সম্প্রদায়-বিশেষে বিদ্যমান আছে। চীনা বৌদ্ধ পবিআাদক 17151 ঈ-হসিও তাৰ পনণ-বৃ91% 

ঘে অত ঘটা ক'রে চীনাদের এই সব স্বাস্থ্যকর ভারতীঘ সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেটা টানা চিক্ষপের জীবনে 

'মন্ততঃ আংশিক ভাবেও কার্কর হয়েছে । ভোজনশালার পানে আর একটী ছোটো আিনা, ভাব চাব 

পাশে ঘর-সেই আঙিনায় একটা মস্ত জালাব মতন মুখ-খোপ। পাত্রে হাত্-মুখ পোবাব ছল বাযতছ | ঠিক থেন 

কোনে। সাবেক চালের, জলের-কলের প্রবেশ যেখানে হঘনি এমন জায়গাণ, ভাবভীদ বাডাৰ উঠান। মদে 
খাওয়ার দাম দিতে গেলুম, এর| নিতে চাইলে ন। একবকম জে(ব কবেই উপধক্ত অর্থ হাতে গুজে দিলুম। 

তারপরে আমর! বড়ো ঠাকুর-ঘরে ফিরে এলুম__এসে দেখি যে, বিভাবের অপাক্ষ তখন ফিরেছেন । ফা 

তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আধা-বমপী লোকটী, মুণ্ডিত মস্তক, দিব্য কমনীন কাপ্ডি, মুখে বেন একি 

শান্তোজ্জল হাসি। পরণে হ'ল্দে রেশমের পোষাক, প্রাচীন চীনের পোযাক য। জাপান গ্রহণ কাবেছে আ।ব মাল মমাদ| 

চীনদেশে এখন খালি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই আর “তাও"-পন্থী পুরোহিতেবাই বঙ্দাঘ রেখেছেন । এক হাতে একটা পাথা, 

আর হাতে সবুজ জেড-পাথরের কি কাঁচের একটী জপমাল1। কয এর কাছে আমাদের পরিচঘ দিলেন, আব 

ববীন্ত্রনাথের কথাও বললেন । চীনে” খবরের-কাগজে রবীন্দ্রনাথের কথা ইনি প'ড়েছেন__তাই খুব খুশী হ'লেন। 
ববীন্দ্রনাথ চীনের সঙ্গে ভারতের নোতৃন যোগ-স্থাপন করবার চেষ্ট| করছেন, চীন। পডাবার ব্যবস্থা করেছেন তার 

ইস্কুলে, আর চীনেও সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির আলোচনাব ব্যবস্থা ঘাতে হয়” সে বিষদেণ তিনি সচেষ্ট 

এ সব কথা ফ্যঙের মুখে শুনে, বিহার-স্বামী ভারী আনন্দিত হলেন । আমাদের তাব ঘরে পূর্ব-বণিত 

ফোয়ারার ধারের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, সেখানে বসালেন । নিরন্ধ করে চা খাওয়ালেন। ফ্য$ 

দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগ্লেন। বিহারের অধ্যক্ষকে প্রায়ই কোনও কথা বল্বার সময়, “৪-মি-তো, 

ব। “ও-মি-তো-ফো” কথাটা বলতে শুনলুম--উত্তর-চীন। উচ্চারণে “অমিভাভ-নুদ্ধ'র নাম, যেমন আমাদের 
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দেশের প্রাচীন লোকের। “শিব-শিব মহাদেব” হরি, 'রাধেগোবিন্দ, দরগা রসি দেবতার, নাম উচ্চ 

করেন, এ-এ তেমনি কারে কথাব মধ্যে দেবতা নাম নেওর|। চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু » 
সন্যাসীদের কর্তব্য আব দীগিত্র, ভাঁবতেরও দাধিত্র, এই সব নিষে কথা হ'ল। ইনি বললেন ঘে চীনে সম, 

বৌদ্ধ ধর্মের এক-রকম পুনরুখান আরন্ত হয়েছে । কন্ফশীগ্র-পন্থী পঞ্ডিতের। বৌদ্ধ ধর্ম পড়ত না, এখন গভীরহন 
'আধ্যান্সিক জগতেব খবরেব জন্য সকলেরই একট! ঝে।ক এসেছে | শিশ্গিত-মগ্ুলীর অনেকে এখন শ্রদ্ধ। ও সহানভিন 

সঞ্গে বৌদ্ধ ধর্ম আললাচনা করছেন । বৌদ্ধ ভিক্ষুরীও উদাসীন নন। বিহারগুলিতে নৃতন জীবন-সধণর হচ্ছে । আনে? 

স্থলে ভিক্ষুবা 9 সাধারণো এসে বৌদ্ধ পর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ত করছেন। এইরকম খানিক আলাপ হান । 
ইশি এর পরিচয়ের কাড আম।ঘ দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের বিগ্ালয়ের জন্য একখানি চীন। ধরণে জীক। ফেমে 
বাপ| পদের ছবি দিলেন। তার পিছাদন উপহার-স্থচক বচন চীন। ভাষা লিখে দিলেন। আর আমাকে দিপেন, 
একটা প্রাচীন সাদ চীশ/মাটির 'পৃতাই” মৃত্তি, চমৎকার জিনিস এটা, সৃতিটাব গাধে সুক্ষ ফাট-ধবার মতন দ।? 
ছিপ, এইরকম দাগ (ইংরেজীতে একে ০0৮ বলে ) চীনা-মাটিব বাসন ব| মুঠিব সৌনার্য বাড়াঁবার একটা 

উপায়, ইচ্ছ। কবেই এইবূপ পণ টেন তৈরী কর হঘ। আমার কাছে একখান। নোডন 

মুশিদ|বাদী বেশমেব ছাপানে। রুমাণ ছিল, সণ জমীতে লাল পর্রেব নকশা, একেবাবে ভাবতীধ িশিস- 
সেই সামান্য জিনিসটা তাকে আমি উপশাব দিলম, তিন বেশ আদব করেই সেটা শিলেন। তাঁবপৰ, 
সর্দে করে আমাদের শিষে এলেন বড়ো গাক্বঘবে, সেখানে আমাদেব আব কতকগুলি চীন। ছবি 
উপহার দিয়ে বিদায নিলেন। এই চমত্কাব পোকটাব সঙ্দে আলাপ কর্বার কালে 1৮19) ফা ভিদেন। 
1111107)-157010 হিউযেন্২সঙ, 1-041110 ঈ-হসিঙ প্রমুখ এর দেশেব ভক্ত বৌদ্ধ আচাধদের কথ করখাগ হ 

আ।মার মনে হচ্ছিল। 

বিহারের মধ্যেকার ঘন্টাপরটা চা প্যাগোছার এক সুন্দৰ নিদর্শন । ছোটে। তেভাল। ঘরটা, উপবেণ 
তলায ত্রঞ্ধের একটা প্রকাণ্ড ঘন্টা, মোট| কাঠ মেরে বাজাতে হয-খুব গম্ভীব আবযাজ বেবোঘ মার বেশ 

অনেকক্ষণ ধ'রে থকে । 
খিহারের বাইরে আশ-পাশেব জাবগাগুলি দেখে আসা গেণ। বিহারের পাঁচীলের বাইরে, একটু নিজন 

স্থানে, বিহাবের চিতাগৃহ দেখতে গেলুম | চীনদেশের প্রাচীন রীতি, শবদেহকে মাটিতে সমাধি জী হয়। 
কিন্তু ভিক্ষুদের দেহ দাহ কথ হঘ। তাই প্রা সব বড়ো-বড়ে। বিহারের সংলগ্ন একটা কবে ছোটে। ঘর থাকে, 
যেখানে দাহকাধ হয, একে বাঙলায় “চিতাগৃহ'”ই বলা গেল। আবার বিহারে ফিরে এলুম। মন্দির-গৃহে 
দেওয়ালে মব চীন| বচন লেখ। রয়েছে । এগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রে চীনা তরজম] থেকে নেওয়।। ফ্যঙ্ বল্লেন যে, আমর। 
সংস্বতে কোনো মন্ত্র ব| বচন বেশ বড়ো ক'রে যদি লিখে দিই, ত। হ'লে এর! নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সঙ্গে রেখে 
দেবেন। আমি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্তুর কাছে শুনেছিলুম, চীনারা খোশ-নবিসী অর্থাৎ ভালো! ছাদের হাতের 
লেখাঁকে একটা উচ্চ কোঠার শিল্প ঝ'লে মনে করে ব'লে, বহুস্থলে তারা নন্দবাবুর হাতের লেখা বাঁঙল। অক্ষর 
রাখতে চাইত । ফ্য€-এর প্রস্তাবটা আমাদের ভালোই লাগ্ল। মন্তমন্ত কয়েক ত। চীন! কাগজ এনে হাজির 
ক'রলে, আর মোটা চীন তুলি; আর জল দিয়ে ঘ'ষে অনেকটা চীনা কালি তৈরী করা হাল; স্থরেন-বাঁবু 
তুলি ধরে মোট। হরফে বেশ সাপটা টান দিয়ে বাঙাল! হাতে শ্ত্রীঁ আর “নমে। ভগবতে বুদ্ধায় এই-রকম 
কতকগুলি বচন লিখে দিলেন, একটু-আধটু ফুলপাত৷ দিয়ে লেখাটা পৃরিয়ে দিলেন । 

এইরূপে বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ীমুখো হয়ে ফিরলুম। কোথায় চীনারা, আর 
কোথায় বাঙালী আমর! : কিন্ত বুদ্ধদেবের প্রসাদ, প্রাচীন ভারতের মোক্ষপথের পথিক সর্বত্যাগী সন্ধযাসীদের 

নর 



সিঙ্গাপুরে শেষ ছু দিন__চীন! থিয়েটার__জাহাজে মালাক। যাত্রা ৮১ 

প্রসাদে, এদের সঙ্গে এই যে আমাদের একটা আম্মিক যোগ, একটা হাদ্যতা, একটা আন্যািক গগাতা বোধ 
অনুভব কা'বলুম, যা আমাদের কাছে কত সহজ, ম্বতঃপিদ্ধ আধ অন্তরঙ্গ নিনিম বালে মনে হাল, 

_-সে জিনিসট। কত বডো-_ন্বার্থপ্রণোদিত লগতে ঘেখানে মারামাবি কাটাকাটি লেগেই আছে, সেখণে 

এই সমান-ধর্ম ভাব, এই একই ভাব-জগতেব পূজা কত আবশ্রাকীয় জিনিস! মাত্র একদিনের দেখা বালে 

চীনা বৌদ্ধ বিহারের স্থির সমপ্তটা, প্রথম দিনেব দেখার মতে। আব স্পষ্ট থাকছে ন।, কিন্তু এই বিহাবের কণ। 

মূনে হ'লে, তার সর্গে-সঙ্গে এই কাট। জিনিস আপনা-আপনিই মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে তার প্রণঞ্চ, স্থপবিক্কত, 

ঝকঝকে” তকৃতকে? আঙিন, আব আঙিনার গাচপাল।,তাব একট! আিন।ব কোণেব ছোটে। ক|ঠেব তৈথী 

ঘন্টাঘরাঈী, তার হ'ল্দে পোষাক পব| মুণ্ডিত-শীর্ঘ ভিক্ষুদেব গাভীষপণ সৌগগ্, আব তাৰ মরশ্দিবেব চিতবের 

নান| উজ্জল বর্ণের সমা"ধশ আব বিশাঁল-কাঘ আব ভীষণদর্শন নান। দেবখুতিকে আতিণম কানে পঙ্গদেবের 

মধ নিমীলিত-নেত মুখ-মগ্ডলে ফাটে-৪ঠ। আশ্চর্য প্রশান্তিমণ্ডিত হাসি ॥ 

৭। সিঙ্গাপুরে শেষ দু দিন__চীন। থিয়েটার-জাহাজে মালাক্ষা যাত্রা 

২৫.শ গুল|£ মোমব।ণ। 

আজ বিকালে ছিল, সিঞ্গাপুবের সব জা'তেব ছার আব শিগ্ধকদেণ কাছে কবিব বত) ভিন্োবিয। 
খিয়েটারে ৷ এই বক্তৃতাষ সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত 10. (৫. ঘা. 57911, কলোনিঘাণ সেঞ্টোবি। এই বুতাঘণ 

খুব ভীড় হযেছিল, আর কবি অতি স্থন্দর বল9 ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বৰ খিশ। সন্ধে আতিজ্ঞতাব 
কথা তিনি বলেন । সুখের বিষয়, এই বক্তৃতাটার পুরে! রিপোট নেপঘ। হামেছিপ। আব মাপর-দেশেব কতিঝণগ্ুপি 

পত্রিকাতে বক্তৃতাট প্রকাশিত হ/য়েছিল। 

কা"ল আমরা সিঙ্গ'পুব থেকে বিদায় নেবে! । আছ বিকালে কবির বক্তার পরে আমাদেব খেশ-কাটাব 

কাজ দু-একটা সেরে নেওয়া গেল। সন্ধ্যার সমযে শ্ীপুক্ত ডাক্তান লিম-বুন-কে 6 কৰিব সঞ্ধে দেখা কারতে এলেন । 

এব কখ। আগেই ব'লেছি। আজ সন্ধ্যার পরে কবির_আর তীব সঙ্গে আমাদের9_ ডিনারের শিমস্রণ ছিল, শি্চার 

02110) ক্যাশিন ব'লে স্থানীয় একটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে । ইনি ইউবেশীর | শুন্লুম, এর পিতৃকুল পিঙগাপুরের 

অপিবাসী আরব জাতীয়, আর মাতৃকুল ইউরোপীয়। নিজে বিবাহ ক'বেছেন রুমানিন্। দেখেব একটী মহিল!কে। রবারর 

বাগানের মালিক, বিশেষ ধনী লোক। এঁর, আর এর পরীব নির্বদ্ধতিশঘো কবি এদের শিগ্ছণ স্বীকার করেন। 

আামর। যথাসময়ে উপস্থিত হ'লুম । কবি বিকালের বক্তৃতার পরে বিশেম ক্লান্ত ছিলেন, কিন্ত এই নিনস্থণ তিনি গ্রহণ 

ক'রেছেন, তাকে যেতেই হ'ল । আমাদের গাড়ী পৌছলে, গৃহ্গামী বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কবিকে গাডী-বারান্না থেকে 

অভ্রর্থনা ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব কলা-নৈপুণ্যের সঙ্গে মল্গ দ্ু-চারটী কারু-দ্রব্যে সাজানো 

একটী বড়ে। ঘরে, আর আর নিমন্ত্রিতেরা বসেছিলেন, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিঘে দেও। হ'ল। 

গৃহস্বামিনী খুব হুন্দরী মহিলা, উচ্চ-শিক্ষিতা, কবির একছন ওক্ত পাঠিকা; গৃহস্বামীর৪ প্রগাঢ় আব এদের 

১১ 



চি যবদ্বীপের পথে 

সগ্ভান, ছু-তিনটা মেয়ে, এসে কবিকে অভিবাদন ক'রলে। মিস্টার ক্যাশিনের শ্যালিক। গৃহম্বামিনীর একটী বোন 

ছিলেন, তিনিও মধুরালাপ্রিনী। অন্ত অভ্যাগত খুব কম ছিলেন, তিন-চার জন মাত্র-ইটালীয়ান কন্স্তল, ফরাসী 
কন্ম্থল ও তার পত্রী, আর দু-একটি উচ্চমনোভাব-ুক্ত ইংরেজ বণিক্। ইটালীয়ান কন্ম্তল্টি স্থরসিক পুরুষ; 

আধা-বয়সী, কিন্তু তার অজস্র হাশ্তরসপূর্ণ আলাপ অব্যাহত চ'ল্ছিল। কচিৎ ঈষৎ আদিরসমিশ্রও হচ্ছিল তার 

আলাপ, আমাদের গৃহকর্তার শ্টালিক। বিদ্যমান থাক। সব্বেও। কথাবার্তা ইংরেজীতেই হচ্ছিল, আর চীন! খানসামা 

দের সঙ্গে কথ। হচ্ছিল মালাইতে । ফরাসী কন্স্তল মহাশয়ের স্ীটী ইংরেজী জানেন না, সুন্দরী, আর মুখের ভাবে 

তাকে অতি ভালোঁ-মান্ষ, সরল সাদাসিধে মানুষ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কথাবাতায় যোগ না দিয়ে চুপ ক'রে একটা 

চেয়ারে বসে ছিলেন । পরিচয়ের পরেই, ইংরেজীতে তার দু-একটা একাক্ষর কথায় আলাপ শুনে, আর তিনি ফরাসী- 

জাতীয়। শুনে, সাহস ক'রে আমার ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতেই আমি কথ। শুরু ক'রলুম। তিনি অমনি বিশেষ খুশী হয়ে 

আমায় বললেন যে সম্প্রতি অল্পদিন হ'ল তীর। সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তিনি ইংরেজী জানেন না; তাঁর স্বামী বরাসী, 

কিন্ত তিনি নিজে রুষ-জাতীয়া। কবিকে দেখবার আকাজ্জা তার অনেক দিন থেকে । তার ভারী আফসোস 

হ'চ্ছে যে তিনি কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে বা তীর মুখের কথা শুনে হৃদয়পম ক'রতে পার্ছেন না। তবে কবিকে 

নিকটে দেখে, তার কণ্ন্বর শুনেই তিনি খুশী। আমর! কোথায়-কোথায় ঘুরেছি, কবির কোন্ কোন্ বই তার ভালে। 

লাগে (ফরাসী আর রুষ তর্জমায় ), এই-সব নান। বিষয়ে একট্ু-আধটু আলাপ চ'ল্ল। মাঝে কবিও দু-চারটী কথা' 

বললেন, তার লেখা সম্বন্ধে_-এমনি কথা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উঠতে । তারপরে আহারের পালা । আহারের পরে 

কবি বিদাঁয় নিলেন, তার শরীর বড়োই ক্লান্ত। তিনি চলে গেলেন, তার খানিক পরে একটু বসে আলাপ ক'রে 

আমরাঁও বিদায় নিলুম | শুন্লুম, কবির যাবার সময়ে মিস্টার ক্যাশিন বিশ্বভারতীর জন্য একখানি হাজার ডলারের 

চেক দেন। এই ছোটো-খাটে! আন্তর্জাতিক মিলন-ক্ষেত্রে মিস্টার ক্যাশিনের বাড়ীতে এই দিনকার সন্ধ্যাটা বেশ 

কাট্ল। ৃ 

রাত্রি গ্রাম সাঁড়ে-নট। দশটায় সিগ্লাপে ফির্লুম। কবি তখনও শোন্নি। সাগরে জোয়ার উঠেছে, 

তার সঙ্গে না'রকেল গাছের পাত কাপিয়ে কীপিয়ে গাছের মধ্যে মনোরম মর্মরধ্বনি তুলে, বেশ বাতাস বইছে, 

সেই বাতাসে ঈজি-চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে কবি সাগরের দিকে তাকিয়ে আছেন। সব অন্ধকার, থালি 

অক্ফুট তারার আলো, আর বহু দুরে দু-একথানা স্টীমারে বিজলীর আলো! জ'ল্ছে দেখা যাচ্ছে। কবির কিছু 

আবশ্যক হয় কি না হয়, সেই জন্য বাঙ্লা-বাড়ীর বারান্দায় হও-কঙের নামাজী মহাশর একখানি চেয়ারে বসে 

আছেন। আমরা ফিরতে কবি বললেন, “ওহে, আজ নাকি চীনের থিয়েটারে আমার যাবার কথা ছিল, তার 

জন্য দু-তিন বার তারা ফোন ক'রেছে, আমি বাপু আজ আর পার্ছি না, তোমরা গিয়ে আমার হয়ে তাদের কাছে 

ক্ষমা চেয়ে এসো, আর পারো তে। খানিক-ক্ষণ থেকে দেখে এসো 1” কোন্ থিয়েটার, কোথায়, কিছু জানা নেই, 

এমন সময়ে আমাদের ফ্যঙ এক মোটর নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সিঙ্গাপুরের একটা বড়ো চীনা থিয়েটারের মালিকের 

আরিয়মের মারফৎ কবিকে তদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। ইউরোগীয় নাটকের অন্কারী হাল 

ফ্যাশনের নাঁউক অভিনয়ের চেয়ে, প্রাচীন পদ্ধতির খাঁটা চীনা অভিনয় কবি আর তার শিল্পী অহ্গামীদের 

কাঁছে বেণী রৌচক হবে শুনে, তাঁরা এ রাত্রে এ রকম-ই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কবি এতটা ক্লাস্তি অনুভব 

করছিলেন যে তাকে অত রাত্রে আবার চীন! থিয়েটারে নিয়ে যাওয়৷ চলে না। এদিকে ফ্যঙ এসে বললেন 

যে চীনের কন্স্তল মশায় থিয়েটারে এসেছেন, ন্বয়ং উপস্থিত থেকে কবির সম্মাননা কর্বার জন্য, আর কবির 

পদার্পণ আশা ক'রে থিষেটারওয়ালারা থিয়েটার সাজিয়েছে, আর লোকের ভীড়ও খুব হ'য়েছে। 

চীনা থিয়ে্টারটী যে কি বস্ত তার একটী ভয়াবহ পরিচয় আমার আগেই হফেছিল, ক'লকাতায় ; আর 



সিঙ্গাপুরে শেষ ছ দিন__চীন! থিয়েটার__জাহাজে মালাক। যাত্রা ৮৩ 
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.কবিরও সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আর প্রতিশ্রো অভিজ্ঞতা ঘ'টেছিল, তীর চীপ-শ্রমণেব সময়ে টীন। নাটাভিন্য 
তার ঝাঁৰ কীসা কাসির একটানা অবিশ্রান্ত একাতান বাদন নিষে ঘে কর্ণপটহ-ভেণী নিনাদ সাইট করে, কয 

লোকের পক্ষেও তা বরদাস্ত করা কঠিন। থা হোক, কবিকে বেখে আমরাই ফ্যঙতএর সপ্গে বাব হন 

সিগ্লাপের রবার আঁব না'রকেলের বাগানের মধ্য দিযে স্বদীর্ঘ বিবল-পথিক গ্রামাপথ অতিক্রম কাবে শহবে গ্রামে 

পৌছুলুম, সেখানে চীন। মহল্লায় লোকের ভীড়, চেঁচামেচি, আলো চীন। হোটেলেব ভিতবের উদ্দল দৃষঠা, বাস্তব 

দুধারে ফেরিওয়ালারা উচ্ুন জালিয়ে” খাবার তৈবী কবে নতূক্ষু নির়শ্রেণীব চীনা খ'দেবেব দলকে বিক্রী কারৃছে, 

কোথাও বা চীনাদের বাড়ীর উপরের তল। থেকে উচু ঘপকে মেয়ে গলা গানেব আওয়াজ ভেসে আস্ছে-এই 

সবেব মধ্য দিয়ে, মোটরে আর রিকৃশতে ভর। একট! ছোটো রাস্তায়, থিষেটাব-বাডীর সামূনে আমাদের মোদিব এসে 

দডাঁল' । থিয়েটারের ভিতর থেকে চীনে? নটার বিচিত্র গলা গানের শব্দ শোন যাচ্ছে, আব তার সা সঙ্গে 

সঙ্গতেৰ আওয়াজ--একটা কর্কশ তারের যন্ত্রের ক্র! প্বণি, আব তালের নয ছুটে কাঠোকাঁঠে ঠকে টক 

টকাটক্ আয়াজ। রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন আশ। কবে সামনে নাট্যাপযের ললাট-ডমণ স্ববপে এক মন সাত। 

কাপড়ে লাল অক্ষরে ইংরেজীতে স্বাগত-বচন টাঙানো হ'যেছে, আব মন্তরমণ্ত চীন। হরফে এ কথা লেখ। হায়াছে। 

বাগ্তায় কবি-দর্শনার্গী চীনার ভীড়, কবির মোটরেব অপেক্ষা দাডিয়ে' | নাট্যগুের দব পান হাসছে এক পিশাল এপ 

পাঁঞাবী মুসলমান--সে এসে আমাদের মোটবের দরজ। খুলে দিলে। আমব। ভিতরবে এলম_ফ্ণা€ কতকগুলি 

চীন। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিযে' দিলেন। কবির অনুপস্থিতির কীবণ, তার দৈহিক 'ব্সাদ আর অশ্রগ্থতা৭ 

কথা, প্রচুর ম্জন।-প্রার্থনার সন্দে সকলের কাছে আমাদের বলতে হল। চীন। কনশ্তল মশামেব আশেপাশে 

কতকগুলি আসনে আমাদের নিয়ে বসালে, ফাঙ কাছেই বইলেন। কন্গলেব ইৎবেজীওয়াল। থাস-দুনশাগিও 

ছিলেন। এদের কাছে কবির অনুপস্থিতির কথ! বল্লুম_রার শবীব ভাল নদ শুনে সকলেই উৎ্কা 

প্রকাশ ক'রলেন। 

চীনা খিয়েটার__-সে এক অপূর্ব ব্যাপাব। ইংরেছী ঢঙের থিয়েটারেব মতনই প্রা সব ব্যবস্থা, তবে কোনও 

কোনও বিষয়ে পার্থক্য আছে। দামী আসনগুলি আমাদের থিষেটাবের স্টল, পিট আব গ্যালাবাব স্থানে । দরমী 

আঁসনগুলির ব্যবস্থা এই রকম -দুখানি চেয়ার পাশাপাশি, আব এই চেথারের ডাঈনে আর নদে একটী কারে 

ছোঁটে। টেবিল। এই চেয়ার টেবিল সব দামী আখলুশ কাঠের, খুব চীনা কারুকার কর । এই টেবিলগুলি, 

চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকদের ভান হাতের কাছে বা বা হাতের কাছে খাকে। এই টেবিপগুলি গাগ্ত-দব্য চ| প্রন্ততি 

রাখবার জন্য । দর্শকের। চোখে অভিনয় আর নাচ-টাচ দেখেন, কানে গান বাজন| আব কথা শোনেন আখি 

সঙ্গে-সঙ্দে মুখেরও কার্ধ চলে । হয় গরম চ। চলে-_চীন। চা, দুধ-চিনি বিভীন,_নয় কমণা লে, নয় চীন-দোশে ঘ| 

অ।মাদের চী'ল-কড়াই-ভাজার মৃত লোকে থেয়ে থাকে সেহ-রকম খরমুজের বাঁচি ভাঙ্গ।নথে করে ভেঙে ভেঙে 

তার শাসটুকু মুখে দিতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে নীচের তলায় ব। দিকে খানিকট| জায়গা কাগগড়। দিয়ে ঘেবা, 

সেখানে দীড়িয়েদীড়িয়ে নাটক দেখবার ব্যবস্থা, অত্যন্ত গরীব লোকের! ছুএক আনা দিয়ে টিকিট কিনে 

সেখানে এসে তিন-চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেই নাটক দর্শন করে। সর্তরই থিয়েটার দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখচলা'র 

রেওয়াজ। এক পাঁল রিকৃশওয়ালা, জেলে, কুলী, নৌকার মাঝিদের ঘরের গেয়ে ময়ল| মুখ, উপ্-খুঙ্গ টুল-_এর। 

গ] ঘেষার্ধেষি ক'রে ধাঁড়িয়ে। নাটক দেখছে। দৌতালায় তেতালায় বন্বা আসন, নানা রকম চীন। জালি-কাটা 

কাঁঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া, সেখানে ধনী ঘরের পরিবারের মেয়ে আর পুরুষের! এসে বসেছে । 

উচু রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্তটা পুরোপুরি ইউরোপীয় থিয়েটারের মতন নয়। দৃশ্যপটের জন্য খুব বিশেষ ব্যবস্থা 

নেই। প্রেক্ষকদের স্থান থেকে সিড়ি বেয়ে রঙ্গমঞ্চে ঠবার পণ আছে। রঙগমঞ্চের উপরেই, দর্শকদের বা দিকে 01 



৮৪ যবদ্ীপের পথে 

01441 ব কাতান বাদক'-দলের স্থান । এদিকে নাটক-অভিনয় চ'ল্ছে, পাব্র-পাতীদের মধ্যে প্রণয়ী আর প্রণধি1 

গাঁনে বা মুদু আলাপে কথ। কইছে, ব! ছুই বীর হুতুষ্কার ক'রে (খালি হুঙ্কার নয!) বাগ্যুদ্ধ ক রূছেন, তার-ই মাকে" 

ম(ঝে ন।ট্যালয়ের লোকে রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয-ব্যাপৃত নট-নটাদের পোষাক বা গহন! ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, « 

বীরদের হাতের অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে পাড়ে গেলে আবার হাঁতে তুলে দিযে যাচ্ছে। স্টেজের উপরেই, দু-ধাণে 

রঙ্গমঞ্চের উপরে, দর্শকদের চোখেব সামনে, বাজে লোকে ভিড় ক'রে আছে। বাদকদের দলে ছু-একজন থাটি 

গাঁয়েও আছে-__থিখেটারের ভিতরট| বড্ডে। গরম কিনা। 

আমর! বস্বার পবেই দেখলুম, চীনাভামায় লাল কালীতে লেখ। একখানা খব বড়ে। ইন্তাার যেট। স্টেজেণ 

একদিকে দশকের দৃষ্টি আকর্ণণ ক'বে ছিল, সেট বদলে তার জাযগাঁষ কালে অক্ষবে লেখ। আব একটা বিজ্ঞাপনা 

দিয়ে গেল। ফাঙ বললেন, কবি আসবেন ভেবে লাল অক্ষরে তাব স্বাগত কর| হ'যেছিল, এখন কালে। অক্ষবেণ 

বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানে। হ'ল ষে শাবীরিক অন্তস্থতার জন্য তাব আগমন সম্ভব হ'লনা। সন্ধ্যারাত্র থেকেই নাট? 

আরস্ত হ'যেছে, এখন রাত্রি প্রঘ সাড়ে-দশটা, অভিনয পূর্বব্ চ'ল্তে লাগ্ল। প্রাচীন চীন ইতিহাঁসেব ঘটন৷ 

নিয়ে এই নাটক; অদ্ভুত-অদ্চত পোষাক প'রে অভিনেতার আস্তে লাগ্ল,৮_এসব হচ্ছে চীনাদের প্রাচীন 

পোষাকেব থিয়েটারী নকল__নান| রঙের সমাবেশ, নানা জরীব আর ছুচের কাজেব ফুল পাত, নক্এ।, ড্রাগন ঝ| চীন। 

নাগমূত্তি, গ্রভৃতির রভীন ছবি এই সব পৌঁষাকে | নট-নটাদের মুখে এম্নি কারে রঙ মাথানে। হায়েছে_ লাল, হ'ল্বে। 

কাঁলো,--আর এমনি ক'রে ভূরু একে দেওয়া হয়েছে, যে মুখ দেখে মনে হয়, মানুষ নম, পুতুল। বৃদ্ধ আৰ 

প্রোটদের আবক্ষ পাটের গেঁফ-দাী, পাকা বা কাঁলে। চীনা-স্ছলভ গৌঁফ-দাঁড়ী য। বেবিয়েছে ত। কেবল ওটের উপবে 

আর থৃতীতে। লড়াইয়ে" সেনাপতির চণ্ড মৃতি, তার পোষাকে আর মুখের রঙে বিশেষ ভাবেই প্রকট । অভিনীত 

ঘটনাটী সব বুঝতে পারা গেল ন|। দৃশ্ঠের পর দৃশ্ঠ চোখের সাম্নে দিয়ে চলে ঘেতে লাগ্ল--অভিনেতার! ঢুকে, 

বহু স্থলে ধীর-গমীর পদবিক্ষেপে এসে, স্টেজের মাঝখানে খাড়। হ'য়ে, পরে নতজানু হ'ঘে প্রণাম ক'রতে লাগলেন, 

বোপ হয় দর্শকদেরকে । কোথাও রাঁজপভা, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও গ্রাম্যজনের সভা আব তার আল্ষঙ্গিক হাস্যরস 

আর ভীড়ামি, আর কোথাও ব| চীন। প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ সংঘত ভাবে রমন্যাপের বিন্যাস । নাঁচ-৫ 

সঙ্গে-সঙ্গে দেখ। গেল_-ঝল-মলে' টিল| পোষাক পর| তন্বঙ্গী নটার মনোহর নৃত্য, যাঁতে দৌড়-ধাপ নেই, আছে কেবল 

চমৎকার হাতের ভঙ্গী; আর, ঢাল-তরওয়াল নিয়ে বিকটোজ্জল পোষাক পারে, মুখে সিছুর আর কালী মেখে 

যৌদ্ধার পাঁয়তার। আর উদ্দণ্ড নৃত্য ।* ছবির মতন এক-একটা দৃশ্ঠ চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্ল। 

জিনিসট। তার নোতুনত্তের জন্, আর একট! বাড়ো সুসভ্য জাতির নাট্য-স্থষ্ট হিসাবে, আর তাঁর প্রাচীন নাঁচ 

গান আর অভিনয় রীতির নিদর্শন হিসাবে, বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক ছিল ঝুলে, আর তার নিজস্ব সৌনর্য আব 

সার্থকতাও একট৷ ছিল বলে, অনেকক্ষণ ধারে ব'সে-বসে দেখতে পার! যেত? । কিন্তু ত পারা গেল না। আমর! 

বারোটার সময় বিদায় নিলুম, প্রায় পৌনে ছু ঘণ্ট| থাকবার পরে। চীন! এক্যতান বাদনই আমাদের তাড়ালে। এই 

বাজনার বিরাম নেই। বোধ হয় এই বাজনা শোনার অভ্যাসের দরুন চীনাদের কর্ণ-পটহের সহন-শক্তি অনেক বেড়ে 

গিয়েছে, কিন্তু আমাঁদের আশঙ্কা হ'তে লাগ্ল, বুঝি বা এক রাত্তির চীনা ০:05 শুনে, চির জীবনের জন্য 

আমাদের কানে তালা লেগে যায়। আগেই ব'লেছি, কয়েক বৎসর পূর্বে কান্টন থেকে আগত ভ্রাম্যমাণ একটা 

চীনা থিয়েটারের দল সপ্তাহ খানেক ধ'রে ক'লকাতায় থিয়েটার দেখিয়েছিল, বিডন্-টর টের অধুনা-লুপ্ত “ন্যাশনাল 

থিয়েটারঃ-ভবনে ; নিজেদের জাতীয় অভিনয় দেখতে ক'লকাতার সমস্ত চীনাপাড়। সেখানে ভেঙে পড়েছিল 

'কৌতৃহল-বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো তিনটে দৃশ্তের পরে, আমার মতন বাঙালী যে ক'জন গিয়েছিল, 

তাঁরা সবাই স'রে প'ড়ল, আমি বাহাদুরী ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ছিলুম, তার পরে আর পারলুম না। সুতরাং 
৮ 



সিঙ্গাপুরে সে শেষ ছু টি চীনা থিয়েটার--জাহাজে মালাক! যাত্রা ৮৫ 

এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী । 0707স৫0-ব যন্বগুলি প্রা সবগুলিই 0৫ ব। ক(সর জাতীষ, সেখুলি ভ'চ্ডে এই-_ 

নত বড়ে। কীসর, হাত ছুই তাঁর ব্যাস হবে, এরকম গোট। দুই, কাঠের ফ্রেমে সে দুটো ঝুলুছ ; মাঝাবী আকাবেখ 

কাস! গুটী তিন-চার; ছোট কীসা চার-পাচ খান।; কাঠের ফলকের উপবে কাঠেব হাতডি দিযে মেবে তবল।ব ক 

হয়; একতারা কি দোতার! জাতীয অতি কর্কশ-পর্বনি তস্বীময যন্্ গুটা তিনেক, আব একটা কি দুটা নখের বাশুনি 
অভিনয় চ'ল্ছে, তাঁর সঙ্গে ছবির 1)121)170 ব। ভিন্তিভমিকাব মতন এই কীসরেব এঁকাতাঁন বাধন চলেছে, 
তাৰ আর বিরাম নেই, কখনও বা মৃছ্-মন্দে আর কখনও ব। প্রলয-নিনাদে আওয়াজ কাবে। গান হাচ্ছে, তাঁব॥ 
সঙ্গে এই বাগ্ির সঙ্গত, আর বন স্থলে বাজনার চোটে গলাব স্বব ঢাকা প'ডে তলিয়ে খাচ্ছে। ছুই বীবে তলপয়াব 
োকাঠকি আরম্ত ক'রে দিলেন, অমনি প্রাণপণ জোবে মুগপৎ ছোটে। বডো ডজন-খানেক ঝর কাসব আব কমীতে 
হাতুঢী ঝ। কাঠি পড়তে লগল। কান ঝলাপাল। হযে যায, ত্রাহি মধুদনণ' ডাক ছ15তে হয তব বক্ষ। ছিল 

ঘে,কি জানি কেন আমাদের একটু দর বপিয়েছিল, একেবাবে সেটঁজেব সাখনে নয় , স্টেজে সামনে হলে তে। প্রাণ 

নিষে পালাতে হ'ত। তারপর, একটু বিশ্রাম ছিল ন। বানেব। একটা গজ্াস্ক বা অগ্গেব মাঝে মাঝে যে পিবাম 
দেবাব কথ।, তখন এই কাসাব বাছন।, ষ্রেজটাকে ন। পুবে। দখলে পেষে, আমাদের নান! কণণ আ।ব মিঠে চীন গহ 

শুণিষে' দিচ্ছিল; আব বাজিয়েদের হাতে যে জোব আছে, সেটাও মাঝে মাঝে তাব। বেশ এক হত দেখিয়ে 
দিচ্ছিল । চীন শ্রোতাব। কিন্তু নিবিকার | বাশের বীশুলী বেচাবীদেব ছুধবস্থাব এবখেষ__তাঁর। ত স।সবের ঝগ।4 

এধ্যে পড়েছিল, এই ঝ1--৬ ঝ1--৬ ঝাঝাড় ঝাঞ৮এর ফাকে ফাকে থে বাশের বাশর আব্যাজুক পাবে, ভাব 

লে| ছিল না, কারণ কীাসরের আওঘাজের বন্ুক্ষণব্যাগী রেশের কল্যাণে কোন৭ ফাক পাবার উপাধ ছিল ন|। 

মাঝেমাঝে কোনও স্থকী গায়িক। যখন গান ধরছিল, ভখন কাসর আব কীসাগুলি এক-মাধবাৰ একা-আপট 

ক্ষ্যাম।' দিচ্ছিল, খালি ছু-একটী কীাসী চাপ গলাষ বাশীকে উপহাঁস কবে তাপ দিচ্ছিল মান, তখনই খা সাশীব 

আগযাজ একটু কানে আস্ছিল। তাও আবার দোতাবাগুলিব আদ্ঘাজেব সঙ্গে জডিযে। গিকঠঠী গাগিক।। 

ব'ল্লুম, মনে রাখতে হবে চীন। রুচি অন্ুসাবে শক্ঠী। এদেব গায়িকাদেব ব| মটাদেব গলার আঞ্য়াজ শ্রনে 
আমাদের দেশের লোকের! হাসবে । এর! গান কবে, যাকে ইউবোপীন সঙ্গীতের পবিশাযয় বলে 1014619তে, 

প্বাভাবিক গলায় যে সপ্পুকে গাইতে পাবে, এর| তাঁর উপবেধ সপুকেই গান ধাবে থাকেত তাতে এদের অভিনথে 

নটাদের গান কথা-বার্তা বড়ই অস্বাভাবিক ঝলে বোধ হয়, আর এতে এব। জোবগ পান না। 2তবাং পোষ।ক 

পবিচ্ছদে, কায়দ|-করণে, নাচে, চীনা-নাট্য-শান্ত্রান্রযায়ী অভিনয-ভঙ্দীতে মিলে, জিনিসট॥কে বেশ কৌউহলো।দীপব, 

কবে তুল্লেও, এই 150৮০ গলায় গাওয়াফ আর অভিনম করা, আব কাঁসবেণ বাদ [ব উৎপাতে, অ-টাণ। 

ব্যক্তির পক্ষে চীন।-থিয়েটারে বেশীক্ষণ থাক। কষ্টকর হ'ঘে পঠে। 

কন্শ্ুল্ মহাশয়ের দৌভাষী আর ফ্যঙ-এর সাহাঁধ্ে আমি তাব সদ আলাপ কারলুম। কন্গল্টাকে বে 

অমায়িক, সরল প্ররুতির লোক কলে মনে হ'ল। শান্থিনিকেতনে আব ভারতের মগ চাঁন। পডাবাব ব্যনস্থ। কি 

হয়েছে সে সম্বন্ধে বেশ কৌত্ৃহলী হয়ে খোজ নিলেন। বিগ্ঠাবতার উদ্দেশ্টেব প্রতি তাব আস্থ। জ্ঞাপন 

ক'রলেন। 

রাতি বারোটার দিকে আমর| বিদায় নিয়ে সিগ্লাপে ফির্লুম- আব রাত জাগ|যায় না, সমস্য দিপ খুরে 

ঘুরে আর নানা লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরাও ক্লান্ত হ'য়ে পাডেছি । আবার বিশেষতঃ ঘন কাল আমাদেৰ 

মালাক। যাত্রা ক'রতে হবে, তাই বাঝ্স-পেটর! গুছিয়ে নিতে হবে ॥ 



৮৬ যবদ্বীপের পথে 
পপ পাট ৮ পাপা এ তা পা পপি এ পপ ৫০ 2:/৫.৩.৮৭৮৫.4% পট রত 

২৬শে জুলাই, মঙ্গলবাব। 

সিঙ্গাপুরে এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের নানা কার্ধময় অবস্থানের শেষ দিন আজ । সকালে আজ কোনও বাগ 

ছিল ন। আমাদের ক' জনের লগেজ অনেকগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সব গুছিয়ে'-মুছিয়ে নিয়ে, কিছু সিঙ্গাপুরে 

রেখে, বাকী সব জাহাজে তুলে দেবার জন্য আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানির লেকের জিম্ম। ক'রে দিলুম ॥ ছুগুবে 

একটা কার্ধ ছিল-_মালায়া টি,বিউন, ব'লে একখান ইংরেজী খবরের-কাগজ আছে, তাঁর সম্পাদক গ্রান্নিন 
রবাটস্ ব'লে একজন ইংরেজ, সিঙ্গাপুরের আস্তজতিক সম্মিলনীর তরফ থেকে তাঁর বাসা-বাটাতে (1186) 

কবিকে আর আমাদের ল্যঞ্চ, ব৷ ছুপুরের-খাওয়। খাণয়ায়। ল্যঞ্চ-এ অন্য কতকগুলি নিমস্ত্রিত ব্যক্তি ছিদেন, 

তার মধ্যে সন্ত্রীক জরমান কন্শুল ছিলেন, ফরাসী কন্শ্তল ছিলেন। আর দু-একজন ইউরোগীয, আর চীন 

আর মাদ্রাজী। জরমান কন্স্যল-এরই সঙ্গে কবির বেশী আলাপ হ'ল-জরমানীতে এর সঙ্গে কবির পূর্বে পৰি 

হ'য়েছিল। রবার্টস্ কবির প্রশন্তি-পাঠ-মূলক বন্তৃত। ক'রলে, কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। 

এদিকে দুটো বেজে গেল, চারটেয় আমাদের স্টীমার ধরতে হবে । কবি গেলেন নামাজীদের শহরের বাড়ী, 

সেখানে বিশ্রাম ক'রে চা-টা খেয়ে' তিনি জাহাঙ্জে যাবেন। আমর। শহরে চ'ল্লুম, ছোটো-খাটো ছু-একটা 

কাজ সেরে নিয়ে, নামাঁজীদের বাড়ীতে কবির সঙ্গে মিলিত হয়ে জাহাজে যাবে। এই ঠিক হ'ল। গ্রান্ভিল্ রবাট ॥ 

সকলকার একটা গপ ফোটে তোলার ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু কবি চ'লে যাওয়ায় আর তার ফোটোগ্রাফ-ওয়াল৷ দেখা 
ক'রে ফেলায়, তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। 

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সমিতিতে যোগ দিয়ে তার পাগ্ডাগিরি ক'রে এই ব্যক্তি আরিয়মের সঙ্গে 

পরিচিত হয়, তার পর কবির সঙ্গেও দেখা করে। এর আগে নাকি এ কবির বিরোধী ছিল। ভারতীয়দেব 

কাছ থেকে সৌজন্য পেয়েও ভারত-বিদ্বেধী। গতবার যখন কবি মাঁলয়-দেশে আসেন, পেনাঙ-এ নামেন, তখন 
এই লোকট। মোড়লী ক'রতে সিঙ্গাপুর থেকে পেনাও অবধি নাকি ছুটেছিল। এর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে 
শে!নবার অবকাশ হায়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে এ প্রস্তাব করে, “সিঙ্গাপুরের কাছে জোহোবে 
ইংরেজ সরকার রণতরীর ৭12070॥ অর্থাৎ নাওয়ার। বা নৌবাটের উপযুক্ত বন্দর আর ডক বানাচ্ছেন, চলুন 

আপনাকে দেখিয়ে আনি |” এখন, এই সিঙ্গাপুরে এক বিরাট 1৮] 90)701))0 হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক 

জল্লনা-কল্পন! চ'লছে। উদ্দেশ্ঠ আর যাই থাকুক, ভারতে ইংরেজের অধিকার রক্ষা যে তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য--সে 

বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর ভবিষ্যৎ কোনও একটা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তত থাকাও একটা উদ্দেশ্য । যাই 

হোক্, রবীন্দ্রনাথ প্রথমট! বলেছিলেন, যে তিনি গেলেও যেতে পারেন; পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। 

কতকগুলি ঘটনায় দেখা গেল, লোকটার সঙ্গে না গিয়ে কবি ভালোই ক'রেছিলেন। অন্তথ!, হয় তো সে 

পরবর্তী দু-তিন ঘণ্টা কবিকে এক।-এক৷ পেয়ে, তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে, তার কাছে কোনও বিষয়ে কিছু শুনে, 
নিজেই তীর উক্তিকে বাড়িয়ে কমিয়ে একটা ভীষণ কিছু খাড়া ক'র্ত। পরে এই লোকটাই নিজের কাগছে 
নান! নির্জোশ মিথ্যা-কথা আর অধ-সত্যকে অবলম্বন ক'রে, কবির বিরুদ্ধে হঠ'ৎ একটা প্রচণ্ড আক্রমণ শুক 

করে। তার জের ভারতবর্ষ পর্যস্ত এসে পৌছয়; আর বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ কতকগুলি 
ব্যক্তি এই গ্রান্ভিল্ রবাটসের আক্রমণকে পরম সত্য ভেবে, পরম উৎফুল্ল চিত্তে কবির সন্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট 

ভাবে নানা নিন্দাবাদ ক'রে, খবরের-কাগজ বিশেষে যথারীতি নিজেদের শিক্ষা আর রুচির উপযুক্ত পরিচয় দেন। 
রবীজ্মনাথ যখন সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে মালাক্কা। দেখে কুআলা-লুম্পুরে গিয়ে পৌছান-_৩রা-৪ঠা আগস্টের দিকে 



সিঙ্গাপুরে শেষ ছু দিন__চীন। থিয়েটার-_জাহাজে মলাকা যাত্র ৮৭ 
শপ িন বটি আইজিপি এ 

_-তখন খান্ভিল রবাটিসের কাগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের ভিড বিশ্বভারতীর বিরু;গ লেখা শুরু হয। এই অ।করমণে 
অন্ত কোনও কাগঞ্জ যোগ দেয় নি, আর অল্প কয় দিন বিষ উদ্দীরণ ক'রে এই কাগজকে অপ্রস্তত হযে তুধণী ভাব 

এবলম্বন ক'রতে হয়।-__সে-সব কথা যথাস্থানে বিবৃত ক'রবে| | 

চারটের সময়ে আমরা 011)5৮01)0 1১0এ উপস্থিত হ'লুম, শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী আব তাব আতমীঘদের 

সঙ্গে । জাহাজ মাঝ-গাঙে ছিল, গভর্ণরের লঞ্চ, এল” কবিকে তুলে দিয়ে আস্বাব জগ্ত। অনেক লোকে 

কবির প্রত্যুদগমন করতে এসেছিলেন-_-ইউরোপীয়, চীনা, ভারভীষ, জ।পানী। চীনেব বন্শ্তল এসেছিলেন বিধায় 

শিয়ে আমরা 14770 লারুৎ জাহাজে চণ্ড়লুম | চীন! সেক্রেটারী হিসাবে ফা৬-9 আমাদের সঙ্গে ৮ প্লেন । জাহাঃজ 
কতকগুলি ভারতীয় বন্ধু-ও উঠলেন নামাজীরা, শ্রীযুক্ত আলী খ! স্ুরতী, শ্রীধুক্ত জন্মাতাই। খানিক শিষ্টাচ।বের 

পবে, জাহাজ ছাড়বার সময়ে এরা বিদায় নিলেন। জাহাঁজ ছেডে দিলে । নানাখটন-বিজচিত, নান। প্রতাক্ষ 

দর্শনে আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আমাদের সাত দিনের সিঙ্গাপুর-প্রবাস এইরূপে নেষ হল। 

২৬শে জুলাই মঙ্গলবার বিকাল থেকে ২৭শে জুলাই নুধবার সকাল পযপ্তস্টীমাবে সিপগাপুব 
থেকে মালাঞ্ধী 175 

'লারু২, জাহাঁজখানি ছোট্ো-_আমাঁদের পদ্মানদীতে পাঁড়ী দ্রেঘ ঘেসব বড়ো জাহাজ মেগডলিব (৮ 

বেশী বড়ো নয়, তবে সাগর-গামী ব'লে একটু আলাদ| ভাবে তৈরী । ইংবেঙ্দ কোপ্পানী নিন 07000011)৭ 

("রর জাহাজ । এদের জাহাঁজগুলি বর্মা, মালয়-উপদ্বীপ আর ভারতীয় দ্ীপপু.& ঘোরাফেরা করে। 

গাহাদ্রের খালাপীর। চীন। বা মালাই জাতীয, খানসামার! চীনা । আমরা প্রথম শ্রেণীতে বাচ্ছিলুম । ণ চার পাচ 

ইংরেজ মেয়ে আর পুরুষ, আর ফাও-কে নিয়ে আমরা ছ” জন, এই হ'ল প্রথম শেণাব যাত্রী সংখ্যা। জাহাজে 

তেমন যাত্রীর ভীড় নেই। মাঝখানটার় প্রথম শ্রেণী, আগায় দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনে ততীঘ শেণী। তিতা 

শ্রেণী ঘুরে এলুম | মালাই, চীনে”, তামিল চেট্রী, তামিল মুসলমান, ছু-্চার জন গুজবাটী খো। মুসলমান? হিন্মুস্থানা 

মুসলমান জন-কতক-_-এর| হ'ল ডেকৃ-যাত্রী | 

কতকগুলি মালাই পরিবার আরব-দেশ থেকে হজ সেরে আস্ছে-এদের দল গরাবণ 

আছে-বড়ো লোকও আছে। সিঙ্গাপুরকে একরকম চীন! শহর বললেই হয়। সেখানে সঙ 

সগিতেতে এক-আদধ জন শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দ্েখ। হ'লেও, সাধারণ মালাইদের দুর থেকেই অর স্বপ্ন 

| দেখ| যেত ॥ সারঙ-পরা মালাই মেয়ে, এদের চলা-ফেরায় একটা ভারী সহদ্দ আর স্বাভাবিক সৌনাম ছিপ, 

মার তাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পুরুষর। বেশ দৃপ্ব-ভাবে চ'লেছে_সমন্ত মালাই জা'তট। আমাদের আর কাবৃত | বেশ 

শিল্পকুশল, খোশ-পোষাকী দিল-দরিয়। জাত এরা। তার পর, স্থইটেনহাম্, প্রি, উইন্স্েট প্রভৃতি 

লেখ। মালাই জা'তের আর মালাই দেশের সম্বন্ধে রোমাটিক-ভাবে পূর্ণ কতকপ্ডলি গল্প আর প্রবন্ধ পড়েছি, 

তাতে এদের স্থন্ধে বেশ একট| সহানুভূতির ভাব মনে জেগেছে । জাহাজে ততীঘ শেণার মধ্যে ঘুরেফিরে 

এদের দেখতে লাগলুম | এরা বেশ মিশুক। আমি গত সাত দিন ধারে সিঙ্গাপুরে একথানি ইংরেজী-ম।লাই, 

আর মালাই-ইংরেজী পকেট-অভিধান নিয়ে, চীনা তামিল যাকে পেয়েছি তার উপর আমার পুস্তক- ষ্ট মালাই 

ভাষা চালিয়ে এসেছি । বিশুদ্ধ মালাইয়ে কথা-বার্ত শোনবার অবকাশ হয় নি। মালাইদের কখ।-বাতা। ধরণ-ধারণ 

লক্ষ্য করতে লাগলুম। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে; মালাই যাত্রীর! খাবার বা'র ক'রে থেতে লাগল” হর কাদ-করা 

'বতের ভালা দেওয়! চুবড়ী থেকে ভাত, মালাই তরকারী, ন্ুটকী মাছ, সব বা'র করতে লীগল। আর 00111) 

এরিয়ান ফল। এই ফল কাঠাল-জাতীয়; এর নিজন্ব অতান্থ উগ্র অপরূপ একটা বাস আছে, সুগন্ধ হোক আগ রগ 

হাক সেটা যে একটা ভীষণ উগ্র গন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই_দূর থেকেই এই ফল নিজের অস্তিত্ব সদ 



৮৮ যবদ্ধীপের পথে 

জানান্ দেয়) বিদেশী লোকেদের অনেকে এই গন্ধের জন্য মোটেই .এই ফল খেতে সাহসী হয় না। এযা“'য 

কবি, আরিয়ম,। আর আমি, আমরা তিন জনে অবলীলা-ক্রমে শ্রীযুক্ত নামাজীর ভোজনের টেবিলে বন 

ডুরিয়ানের এই গন্ধ-৮৮৫ পার হ'য়ে, স্থানীয় 10৬০-দের বিস্ময় আর সম্থমের পাত্র হ'য়ে উঠেছিলুম | ধীরেন-নান 

আর স্থরেন-বানুর ডুরিয়ান বরদাস্ত হয় নি। গন্ধটা তো অনির্বচনীয়, স্বাদও সেই রকম-স্বাদের কথা মণে 

হ'লে, প্রচুর রশুনের সঙ্গে ছুধ জাল দিয়ে যদি ক্ষীর তৈরী হয়, সেইরূপ ক্ষীরের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলন। দিতে 

ইচ্ছে হয়। আমাক্ষে কাছে দেখে আর ডুরিয়ানের গদ্ধে ন| পালানোতে, একজন বয়ক্ক মালাই পুরুষ আহ্বান 

ক'রলে-_-“তুআন নান্তি মাঁকান্?” অর্থাংমহাশর, খেতে ইচ্ছে করেন? আধি “তিদা, ভ্রিম। কীপি”_না, 

ধন্যবাঁদ, ব'লে মাফ চাইলুম। আমার ভাঙা-ভাঁঙ| মালাইয়ে, আর এদের একজনের ভাঙ-ভাঙা হিন্দস্থানীর সাহানো 

বুঝলুম যে এর! মক্কা-মদিন! থেকে হজ ক'রে ফিরছে, কাল মান্গাক্কায নাম্বে, মালাক্কার কাছেই এদে বাড়ী। এনা 
অবস্থাপন্ন ক্লষক শ্রেণীর লোক । পরম্পরের সঙ্গে ব্যবহারে এদের বেশ ভদ্র আর উতকর্ম-যুক্ত বালে বোধ হ'ল। 

চীনা যাত্রীরা ছোটো-ছোটে। দল পাকিয়ে" বিছানাপত্র ছড়িয়ে বাসে গিষেছে। এদের কতকগুলিকে আনকোব। 

চীনদেশ থেকে “তাজা-আ” বা নবাগত ব'লে বোধ হ'ল - এদের চোখে একটু ভীত-ভীত ভাব। ফ্যও বললে 
যে এরা যাচ্ছে উত্তর-মালাই-দেশে, টিনের খনিতে কাজ ক'রবে ব'লে-_কুলী শ্রেণীর লোক এর|। এর! এদের মেয়েদের 

খুব কমই বিদেশে আন্তে সমর্থ হয। এদের ভাষ। জানিন।, কোনও আলাপ সঙ্ঞব নয়, তবুও দূর থেকে দেখতে 

লাগলুম, কেমন সুন্দর সব বিধি-ব্যবস্থা এদের । 

কানে হীরার কান-ফুল লাগিয়ে তামিল চেট্রী, অথব। আচকাঁন-পর|, মাথায় জরীর মোড়। পাগড়ী (ধেন 

মৃতিমান্ নাফানৌকসান্ঃ! ) গুজরাটা খোজাদের সম্বন্ধে তাদৃশ গুংস্থক্য আমাব ছিল নাঁ। এক জায়গায় ডেকে 

রেলিঙ-এর ধাবে চার-পাচ জন হিন্দস্থানী মুসলমান, দুই-এক জনের মাথায় তুকী টুপী, উদদ,-মেশানে। ভোজপুরোতে 
কথ! কইছে শুনে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম । তার| তখন রুটী-কাবাব বা'র ক'রে খাবর আয়োজন ক'রছে। 

তাদের কাছে শুন্লুম, তার। মালাই-দেশে মুসলমানদের মধ্যে ইস্লামী বই, তাবিজ, মঞ্চামদীনার ছবি প্রভৃতি বিক্রী 
ক'রে বেড়ায়। ধর্মপ্রাণ জাতি ব'লে, এর! মালাইদের স্খ্যাতি করলে; কোরান-শরীফ, নমাজের বই, বিশুদ্ধ আরবীতে 

লেখ! বই, কিছু-কিছু ভারতবর্ষ থেকে আনায়; আর গ্'নীয় ছাপ।, মালাই-ভাষায় লেখা ইস্লামী বইও কিছু-কিছু 

রাখে। এই-সব বই, আর তার সঙ্গে আরবী-মন্ত্রলেখা তাবিজ নিয়ে, এর! মালাই-দেশের গায়ে-গীয়ে খুরে-ঘুবে 
মুসলমান মালাইদের মধ্যে বিক্রী ক'রে থাকে । পরমেশ্বরের আশীবাদে এই সংকার্মে তাদের লাভও মন্দ হয় না। 

লোকগুলি আমায় জিজ্ঞাস ক'রলে, “সাহব্, উও জে। পীর সা আদমী, হমারে সাথ ইস জহাজ. মে চটে হৈ, 

রাবীন্ছানাথ টেগোর উ-হী হৈ, না? বাহ্, কা। নূরানী শক্ল্ ( অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আকৃতি )1” তার পর প্রশ্ন হ'ল, 

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম কি। সত্য ধর্ম যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্ষের অতীত, এই-রকম একটা ভূমিকার অবতারণা ক'রে 

বলা গেল যে, উনি মুপলমান নন্। তখন এরা ভদ্র-ভাবে আমার কথা একটু শুনে, আহারে মনোনিবেশ করলে । 

সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিল কতকগুলি চীন! ছাত্র আর ছাত্রী । মাঁলাকাতে একটা খ্রীষ্টানী (রোমাঁন- 

কাথলিক) ইস্কুল আছে, এদের কতকগুলি সেখানে পড়ে, আর কতকগুলি মালাক্কার কাছে [1॥4: মুআর ব'লে 
একটী ছোটো শহরে চীনাদের একটা বড়ে। ইস্কুল আছে সেখানে পড়ে। ছুটী শেষ হয়েছে, ইস্কুলে যাচ্ছে। 
চীনা ছোকরাদের সাদা জীনের পোষাক, গলা-আ'টা কোট, ফেস্ট টুপি মেয়েদের কালো রেশমের ঘাগরা, গায়ে 

সাদ! রেশমের চীন! কোট, মাথার চুল চীনা-ধরণে খোঁপা ক'রে বীধ!, কপালের উপরে কিছু চুল জুলফী আকারে 
ভেঙে পড়েছে, মাথায় টুপী বা অন্য আবরণ নেই। এই চীন! মেয়ের আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত লাজুক, 
তার! দ্বরেই রইল” । কতকগুলি ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল) আঠারে! বিশ-বাইশ বছর বয়সের সব ছোকরা, দেখতে 



সিঙ্গাপুরে শেষ ছু দিন--চীন। খিয়েটার-__জাহাজে মালাকা যাত্র ৮৯ 
শত 

বেশ রশ বু্ধিমান্। | নি সম্বন্ধে নানা খবর জান্তে চায়। স্রেন-বাবুর হাতে ক্যামেরা ছিল, চীন। ছৌকবাদের হাতেও 
ছিল। তখন বিকালের রোদ্দ,র আছে, গোটা-ছুই ছবি তোল! হ'ল, গ্রপ, এই সব চীন! ছাত্র আব ছ্বারী, আব 
আমাদের নিয়ে । 

সিঙ্গাপুরের দক্ষিণেই ছোটে। একটা দ্বীপ। মানোবম স্থান, পাহাড, না'রকল গাছ, ঝবনা, জল, মঝে- 

মাঝে ছু-একটা বাড়ী। সিঙ্গাপুর আব এই দ্বীপের মাবখানেব খাডীটি। একট বড্ড! নদীর মতন, পাতল। মেঘের 
মধ্যে অন্তগামী লাল স্থর্যের আলোয় স্বর্ণ মণ্ডিত। পরবে আমব! সমূ্দে গিযে পডলুম । জাহাজের উপবের ডেকে, 
সাগর-জলের আর আকাশের গাটাযমান ধূয্নবর্ণের মধ, বাসে-ধাসে কবিব সঙ্গে নান! বিষয়ের আলোচন! হ'তে 

লাগ্ল-_সিঙ্গাপুরের ঘটনাবলীর, আর ঘবদ্বীপ প্রভৃতিতে আমাদেব কতবোব মগন্ধে | 
রাত্রের আহাবের ঘণ্টা প'ড়ল। একত্রে খাওযা শেষ কবে এসে আবাব বস! গেল, নীচেব ডেকে । 

দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন যেখানে চীনা ছাত্রের! আছে সেখান থেকে বেহালার প্বনি আস্ছে | কবিব কাছে 
এখন শুন্লুম যে কানাড। থেকে তার নিমন্ত্রণ এসেছে, শীঘ্বই তাকে সেণানে যেতে হ'তে পাবে, হয হে। সেই জগ 

তাব যবদ্ধীপের ভ্রমণ তাকে সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে । কিন্তু যাতে আমব| ঘবদ্ীপে বেশী দিন থেকে, সমস্ত (দগতে 

শুন্তৈ পারি, তার বাবস্থ। তিনি ক'রে দিঘে যাবেন । কথাট। একটু উদ্দগকব মনে হ'ল | কিন্তু সুখেব বিময। 

অত শীঘ্ব-শীঘ্ব কানাড। ঘাওমার পক্ষে কতকপ্চলি মনপনেষ বাধ। ক্ষমে-কমে প্রতীঘমান হযে পান, এ যার। কানাছ। 

যাওয়৷ কবি স্থগিত বাখেন, আর আমাদের ঘবদীপ-দর্শনট। মেটামুটী ভালে! কবেই হ'মেছিল। 

রাত প্রা এগাকোট।। বিরাট কোনও জানোধাবেব হৃংপিত্তর স্পন্দনেব মত পুকণুক শন্ধে উপ্দিনেক 

আওয়াজ হচ্ছে, জল কেটে-কেটে জাহাজ চলেছে, মাঝে মাঝে গাঁলাসীদেব খালি পাষে ছুপ-ধাপ চলা ফেবার 

ন্, বা দূর থেকে অবোধা ভাষায় তাঁদের কথার আগ্যাদ। চিগি-প্র দ্র'চাব খাশ। লিখে, পবদিন থেকে আবাব 

গালাক্কার পর্ধায় কি বকমে আরম্ভ হয় সে বিষষে উত্নক-চিন্ত হ'ঘে, উঢ বার্থেব উপব উদে আলো! নিলিযে' দিয়ে 

ঈশ্বর-্মরণ ক'রে শয়ন কৰ| গেল ॥ 

৮। মালাই-দেশ-__মালাক্ক। 
২৭শে ভুলা ১০২৭, বুধবার । 

আমাদের জাহাজ সকাল সাডে-ছটা_-স।তটার মধ্যে মালাক্ষ! শহবেব সামনে এসে দাড়াল” পঙ্গর ফেলে 

দিলে। আকাশ একেবারে পরিষার নয়, ছেড়াছেড| মেঘ, হাণয| দিচ্ছে একট্-একটসমুদেব জল হাল্ক। 

সবুজ, তাতে একটু পাশুটে' রঙের আমেজ ; ছোটে(খাটো ঢেউ বেশ বাদেছে, জাহাগেব গামে পাড়ে ছপ, ছপ, শব্দের 
সঙ্গে ভেঙে পণ্ড়ছে। মালাক্কা শহর দুরে; জাহাজ থেকে একেবাবে খহবে নামতে পাব! যায় না, [ডি কবে 

যেতে হয়। চারদিকে ধত ছোটো|-বড়ে! নৌক! সাম্পান এসে হাজির হ'ল। আমাদের মালাক। থেকে নিয়ে যেতে 

লোক আস্বে, সেইজন্য আমাদের একটু অপেক্ষ! ক'রতে হ'ল । ডেকৃ-যাত্রীরা, আব অন্য সব গাত্রী, নৌকার কবে 

নাম্বার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্ল। ইতিমধো জাহাছেই আমর। প্রাতরাশ সেরে নিলুম | ডেকের রেলি৬-এব 

উপর ভর দিয়ে অন্ত যাত্রীদের অবতরণ দেখতে লাগলুঘ । নৌকাগুপির মাল্লার! বেশীর ভাগ মালাই জাতীয়। 

আমাদের জাহাজের পূর্ব-কথিত মালাই হাজীদের অন্থার্থন। ক'রে নিন যাবার জন্য তাদের আম্মীঘ বন্ধব| 

একখান। নৌকো ক'রে এসেছে । এরা বহুদিন পরে বাড়ী ফিরুছে, সফল যাত্র|, মুললমান-নারের প্রাথিত হাজী? 

পদবী নিয়ে ফিরছে; তাই মেয়ে পুরুষে সকলেই ভালে|-ভালে। কাপড় বা'র কবে পরেছে । একটা জ্িনিম পঞ্গা 

১২ 



৯. যবদ্বীপের পথে 
৬ পা উপাদান স্পণী পি জপ ওত পাস ৮ ৮ পালাল পা স্পাসিপাসিশাস্পিস্পস্প্টিসি্পা শলাস্পস্পশিিপা সা লা তা সিসি পিশির্াসশিপীসি পাল চে পিপি টি ্ িপা্িরাঁ ৫7৩ সিরা সি পা ৯৮ ৬৫১ পে রাস লাই রাশ 

কারলুম -.কতকগুলি রিক্ত দুই ্্ ীলোক, জন তিন-চার ুতষ-_তাঁছের ৭ হুন্দর রডীন মালাই সারঙ আ. 

কোর্তার বদলে, পুরাপুরি আরব পোষাক প'রে তৈরী হ'য়েছে__পুরুষদের কালে! কাপড়ের লম্বা আবা, ভিত 

সাদা চাঁপকানের মতন, মাথায় আরবী কায়দায় কাধ আর ঘাড় ঢেকে একখানা বড়ো তোয়ানের মতন ক্মাল, তাঁর 

উপরে ছোটো পাগড়ী একটা, পাষে আরবী চাপলী; আর মেয়েদের পরণেও কালো! কাপড়ের লঙ্কা 'সওব্ ব। 

বহির্বাস, আর “বুরুকা” বা মুখ-ঢাঁকা ওড়না; একেবারে “মকৃকা-বুড়ী'র সাজ_কালো রঙের ছাতার কাপড়েব 

এই পোষাক আমাদের চোখে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছিল, বিশেষতঃ স্থৃঠাম রূডীন সারও আর গড়ন! পরা আর সোনার 

মল দেওয়া খালি পায়ে চটি-জুতা পর! মালাই মেয়েদের পাশে। বোণিও-দ্বীপে কতকগুপি মুসলমান রাজবংশে 

এখন এই আরব পোষাক তাদের দরবারী পোষাক হিসাবে গৃহীত হয়েছে । যাঁক্, দেশে ফেরার উংফুল্প আনন্দে 

এরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নেমে গেল, নীচে নৌকায় অপেক্ষমান আত্মীয়াদের সঙ্গে মেয়েদের কলরবপূর্ণ আলাপ আর 

অভিনন্দন শুরু হ'ল। চীনা যাত্রীরা, চেষ্রীরা, সকলেই নেমে গেল; চীন। ছাত্রের। দূব থেকে ট্রপী তুলে আমাদেব 

দিকে চেষে অভিবাদন ক'রে গেল । 

একটু পরেই সরকারী লঞ্চ-এ কবে কবিকে স্বাগত কা'রতে এলেন স্থানীয় ম্যাজিস্টেটে মিস্টার 
[)৭ ডড.স্, আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে শ্রীযুক শ্রীণচন্দ্র গুহ, মাঁলাক্কাব বা।রিন্টার আব একজন 

প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী । শিষ্টাচারেব পরে আমর! কবির অন্ুগমন করে লঞ্চ-এ চড়লুম । মালাক। নগর মোহনায় 

এই শহর, লঞ্চ এই নদীর মুখে ঢুকে, শহরের একটা ঘাটে আমাদের হাজির ক'রলে। সেখানে স্থানীয় গন্ত-মাণ্য 

লোকেরা কবির অভ্যর্থনার জন্ম উপস্থিত ছিলেন, অন্য লোকেরও ভীড় খুব ছিল। অভিনন্দন পাঠ হ'ল, তারপর 

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মোটরে ক'রে আমরা আমাদের বাসার দিকে রওনা হ'লুম। সমুদ্রের ধারে-ধারে মাইল 

ছয়েক ধ'রে চমৎকার একটা রাস্তা দিয়ে, মালাকার পশ্চিমে 11510187017 তাগুঙ-ক্লিঙ ( অর্থাৎ কলিঙ্গবাসীদেব 

অন্তরীপ” ) নামে বেশ ঘন নারিকেল-কুঞ্ধের মধো অতি মনোরম স্থানে একটা সুন্দর বাঙলা-বাড়ীতে এসে পৌছুলুম | 

এই বাড়ীর মালিক একজন ধনী চীনা, এর নাম 00১) 100 9০০ চান্কী$ংক্থই, ইনি পবে কবির সঙ্গে 

দেখ। করতে এসেছিলেন; অতি অমায়িক, সরল প্রকৃতির বুদ্ধ_-তার বাঁড়ীতে কবির অবস্থানে তিনি ধন্য ইত্যাদি 

ব'লে নানা শিষ্টাচার ক'রে সৌজন্ধের পরিচয় দিয়ে যান। এই বাড়ীটাতে আমাদের ত্বিরাত্র অবস্থান হয়েছিল 

না'রকল গাছের ঘন সবুজ, সাগরের নীল, আর বালির হ'লদে রঙ, আর আলোয় ভরা আকাশের শ্মিতসুখ, এই নিয়ে, 

একটী বড়ো খোলা বারান্দাধুক্ত এই বাঁড়ীটা আমাদের স্বৃতি-পটে চিরকাল জেগে থাকবে । 

মালাকা শহরের সঙ্গে সমস্ত মালাই-দেশের ইতিহাস জড়িত রায়েছে। ্রীষ্টায় চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে 

এই শহরের বাড়-বাড়ন্ত হয় _যবদ্ীপের লোকের! মালাইদের কাছ থেকে সিঙ্গাপুর শহর কেড়ে নেয় ১৩৭৭ সালে, 

তারপর থেকে মালাই জা'তের একটা বড়ো কেন্দ্র হ'য়ে দীড়ায় এই মালাক্কা শহর । সুমাত্রাদ্বীপ নিকটেই। আর দ্বীপময় 

ভারত, ইন্দোচীন, আর চীনদেশ ওদিকে, আর এদিকে ভারতবর্ষ, আরব, আর পশ্চিমের জগৎ - এর মধ্যকার বাণিজ্যের 

গতি-পথেই এই শহরের অবস্থান । ওদিকে চীন, এদিকে আরব, আর মধ্যে ভারত-- সব জায়গা থেকে বণিকের! 

এখানে এসে জমা হ'ত। চীনারাও নাকি মাঝে এই শহর দখল ক'রে ছিল। ১৫১১ সালে পো্তু গীসেরা ্বীপময় 

ভারতের পথ-স্বরূপ এই শহরটাকে করায়ত্ত করেঃ আর এ অঞ্চলে আরবদের প্রতিপত্তি করিয়ে? দেয়। পো গীসদের 

অধীনে এ অঞ্চলে মালাকার খুব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এখানে এরা খুব স্থদৃঢ় একটা দুর্গ নির্মাণ করে, আর শ্রীষটানী 

' বিষ্যালয় ধ্মস্থান-ই্ত্যামিও স্থপন করে। মালাক্কার নামেই সার! দেশটার নামকরণ হ'তে থাকে এখনও ভচেরা 

19191 বললে, সমগ্র 012115% [১8101)80]8-কেই বোঝে। পোতু গীদের কাছ থেকে ১৬৪১ সালে ডচেরা 

মাঁাক! কেড়ে নেয়, আর তাক্্পরে শহরটা ১৭৯৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসে । সেই থেকেই মালা্ক। ইংরেজদের 



দখলে আছে। পেনাঙ, মালাকী। সিঙ্গাপুর, বহুদিন: 4 

শািত হ'ত; ক'লকাতা থেকে লাট সাহেব এই সর 
দেশের চরম ব্যবস্থা কর্ুতেন। ক'লকাজ। থেকে 

ভোঙ্পুরে' পাহারাওয়ালা সেপাই গিয়ে সেখানকার 

শান্তি রক্ষা কারু, ইংরেজদের হ'য়ে ল'ড়ত। 

কলকাতাব তখনকার যুগের (অর্থাৎ ১০০ বছর 

আগেকার ) অনেক কায়দ!-করণ এখনও ও অঞ্চলের 

বাজশাসনের অঙ্গ হ'য়ে আছে। শিঙ্গাপুরেব লাট- 

বাডীতে দেখেছিলুম, মাদ্রাজী খানসাম। আব 

খিদমত্গাব সব ঘুরুছে, মাদ্রাজী আর হিপশ্থানী 
চাপরালী জমাদার বেহারারা ঘুরছে, তাদের মাথার 
পাগড়ীটা হচ্ছে খাঁটী বাওলার পাগড়ী, উকীশের ম|লযদেশের গহ 

শামলার ধরণের, লাল সালুতে মোড়া, আর লাল সালুর কোমরবন্দে আটা পিতলেব এবটা করে নড়ে। 

মালদপ বাচক-বাঁলিকা 

চাপবাশ। সমগ্র মালাঞ্চ। জেলাব লোকমংথা। দেড় 

লাথেব কিছু বেশী, এব মপো আলাইর। সংখাম খুব 

বেশী-ছিয়!শা ভাগাব: চীনেব। হচ্ছে ছেচ[ল্িশ 

হাজাব , আব াবতীন উনিশ হাজ্জাব। বাণী হংবেজ 

আব অনা ভউবোপীম। 

মালাঞ্চাতে এমে আমাদের একটী মাপাই 

গ্রামের শঙ্গে প্রথম পবিচন হাল ।  ত185 ক্রি 

যাবার পথে বাশ্থাব ধাবে এই মালাই গ্রাম বা বসতি । 

না'রকল বনেব মধ্যে অতি নয়নাভিবাম মালাই 

বাডীগুলি, সাদ। বালীব জমাৰ উপবে, না'বক্ল 

গাছের গঠন সণ ছারার আধো; মাটী থেকে ৮? 

মাচা তুলে বাচী, দবগার বেড, দরমার ৭ুনানীতে 

একট্র-আপটু নকশ। কাটাত হাফেছে। পিডি দিয়ে 

উঠতে হয়। থডেব, ব| ভাল জাতীয় এবরকম গ।ছের 

পাতায় ছা*া ছাত । আশে-পাশে বাডীব ছেলে- 

মেয়েবা রডীন সার পারে ঘুবে বেডাচ্ছে, থেল। 

করছে । পধিষ্কাব সাদ বাপাঁর উঠানের মধ্যে ঘন 

সবুজর ভিন্রিডঘিব উপর এই সব আধাচীনে আধা 

ভারতবাসী চেহারার মালাই ছ্েলে-পুলেদেব ভারী 

স্থন্দর দেখায়। মাঝে রান্তার ধারে একটী মসজিদ, 

প্রশস্ত উঠানে হাতমুখ ধোবার ঠোৌজ, চারদিকে 

না'রকপ গাছ, তিন দিক খোলা, কাঠের আর বাশের খ'ড়ো চালে ঢাক৷ মসজিদ-বাড়ী, মস্জিদ-বাড়ীর ঠাট ট| বর্ম 



৯২. যবদ্বীপের পথে 
- পাপাসিলা কী তি এসসি পািশাটিপাদির পি পাশ ৯ ৮২ তি াাশিশি পাসিপাস্পাপিসীশীিসি, ১ ১দিসশাটিশাট শী শার্শা সিক্ত পিসি 

প্যাগোডাঁর মতন, আর আলাদ। দ। একটা চৌকো! কাঠের মিনার-_সেখান থেকে আজান ডাকা হয়) সৌম্য-দর্শন মাল:ই 

মোল্লা, আরবী পোষাক পর|, ব'সে-বসে বই পড়ছে, নজরে পণড়ল। মোটের উপরে, প্রথম এই বড়ো মাল. 

পল্লীটা দেখে মন্ট। বেশ খুশী হ'ষে গেল। এখানকার মালাই অধিবাসীদের বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হ'ল । 

তাগ্ডও-ক্লি$-এর বাঙ্লায় তে! আমর। অবিষ্টিত হ'লুম। ইংরেজী ধবণের সাজানো! বাড়ী, কিন্তু হল-ঘরে 'এ। 

কোণে রঙীন চীনামাটীর একটা বড়ো 1১।-0 পৃতাই বা মৈত্রেয় বুদ্ধমৃতি, তাঁর স্থলোদর রূপে আর অপূর্ব রা 

হাসিতে সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে । দেখালে গৃহস্বামীর আত্মীয়বর্গের নানা ফোটো । 

মালাকায় এসে একটী জিনিস দেখে মনটা একটু বিশেষ খুশী হ'ল-_এই জায়গাটাতে জনকতক বাঙালী একট 

প্রত্িষ্ঠ। ক'রে নিয়েছেন । এত বড়ো মালাই দেশটায বাঙালীর সংখ্যা একে তে। বড়ে। কম, তারপর বড়ে। কান 

করেন এরকম লোকও কম-_কেরানীগিরি চাকরী নিয়ে জনকতক আছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ওভাসিয়ার কিছু- 

কিছু আছেন, ডাক্তারও বাঙালী রুচিৎ পাওয়। যায়, কিন্তু বাঁডীলী এখানে তেমন ভালো করে জমিয়ে? নিয়ে বসতে 

পারে নি। কিন্তু মালাক্কায প্রথম দেখলুম, কতকগুলি বাঙালী ব্যারিস্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চারিত্রে স্থানীয় তামিল 

চীনা-মালাই-ইউরোপীযদের মধ্যে বেশ সম্মান-জনক স্থান একটু ক'বে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র গু 
ক'লকাতাব বিখ্যাত গুহ-পরিবারের বংশধব; এরই এক ভ্রাতুপ্পুত্র হ'চ্ছেন স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত বলী গোবর গুহ। 

এব। নিজ পদবী ইংরেজীতে 09176 রূপে লেখেন । এখানে ইনি একটী এটনী আর ব্যারিস্টারের আপিসের মালিক; 

কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি এক চীনা ব্যবহাঁরজীবীর কাজে অংশীদার হয়ে এদেশে আসেন, এখন তার অংশীদীবেখ 

অবর্তমানে সমস্ত ব্যবসায় এর হাতে এসেছে । চীন। আর অন্ঠ ভারতীয়দের সঙ্গে এর কাজ চ'ল্ছে, বেশ সন্ভাবের 

সঙ্গেই। মালাকার আশে-পানে আরও কতকগুলি ছোটো-ছোটো শহরে এর আপিন আছে, যখন জজের। শহর থেকে 

শহরে ঘুরে-ঘুরে বিচার ক'রে বেড়ান, তখন ৬০।৭৫।১০০।১৫০ মাইল পধন্ত দিনে মোটরে ঘুরে-ঘুরে একেও কেস 
ক'রে বেড়াতে হয়। শ্রীশ বাবুর কাছে শ্ুন্লুম, খাটুতে রায় না, একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে এমন বাঙালী ব্যারিস্টারেব 
প্রতি! ক'রে নেবার জন্য যথেষ্ট স্থযোগ এখনও মালাই-দেশে আছে) কিন্তু তার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সহজে 

দেশ ছেড়ে বাঙালী যুবক কেউ বাইরে আস্তে চায় না। ইনি নিজে আরও কতকগুলি বাঙালী ব্যারিস্টারকে দেশ 

থেকে আনিয়ে' এই অঞ্চলে বসিয়েছেন-_ সুশিক্ষিত, সদালাপী, প্রিয়দর্শন এই স্বজাতীয় যুবক কযটাকে এখানে দেখে 
মনটা বেশ পুলকিত হ'ল । শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র বন্ধ, শ্রীযুক্ত শটীন্দ্রনাথ দত্ত, আর শ্রীযুক্ত স্থধীর দাস-_-এরা আমাদের 

মালাক্কায় অবস্থান-কালে যে হুদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার জিনিস। শ্রীশ-বাবু আর 

শচীন-বাবু মালাক্কাতে সপরিবারে অবস্থান ক'র্ছেন; এবার বিদেশে বেরিয়ে, এখানে এসে বাঙালী মেয়ের হাতে 

মায়ের আর বোনের যন্ত্র পাওয়। গেল। শ্রীশ-বাবুর সহধমিনী এই দূরদেশে এসে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে একটা 
খাঁটি বাঙালী হিন্দু পরিবারের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন_তার গৃহস্থালীর গভীর ধামিক অনুভূতি আর পবিভ্রতাতে পূর্ণ 

শান্ত সরল আর অনাড়ম্বর ব্যবস্থা আমাদের অন্তরকে বিশেষ-ভাবে প্রসন্ন ক'রে তুলেছিল, আর কবিরও সাধুবাদ 

আকধণ ক'রেছিল। এই বাঙালী কয়জনের সাহচর্য মালাককাীঁতে আর কুআলা-লুম্পুরে আমাদের কাছে খুবই 
গ্রীতিকর হয়েছিল; অবশ্য এ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে, অ-বাঙালী ভারতীয়দের আর চীনাদেরও অমায়িক বন্ধুত্বের 

আর-য্ত্বের কথা রও উল্লেখ ক'রতে হয়। 

শ্রীশ-বাবু, বরেন-বাবু, স্ধীর-বাঁবু, এরা, রবীন্দ্-স্বাগত-কারিণী সভার শ্রীযুক্ত /1580.11 এয়াতুরেই ওক্রীযুক্ত 

[0] 1১160)9) হাজী পিচ্ছেই প্রমূখ স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্কিগণের সঙ্গে আমাদের তাঞ্ডঙ-ক্লিঙ-এর বাড়ী পর্যস্ত 

অচ্বর্তন করলেন, আমাদের জিনিস-পত্র আনিয়ে” দিয়ে, থাকবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমাদের তদারক 

করবার জন্য রইল প্রীশ-বাবুর উড়িয়া পাচক গোকুল। সাদ। জীনের গলা-আঁটা কোট আর পেশ্ট,লেন পরা-_জ্কামার 



মালাই-দেশ-_মালাকা ৯৩ 
রা চে 

চালিয়ে নিয়ে জিনিস-পত্র আমাদের নির্দেশ মতন গুছিয়ে" দিলে । বাবুব কাছে অনেক দিন ধবে কাজ ক'বছে, 

বাব-কতক দেশে আর মালাকায় যাওযা-আস! করেছে ; লোকটাকে বেশ কাজেব বলে মনে হাল । গোগ্ুলেব সঙ্গে 

আলাপ জমানো গেল। একটু ঘুরে এলেই, আর োথ মেলে ছুনিযাৰ হাল দেখবাব স্বমোগ পেলেই যা হয়ে 

থাকে_একজন অশিক্ষিত উড়িয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে তার মনট! আশ্চমভাবে সংক্গাবমুক্ হযে গিয়েছে | অথঠ হিশ্াত্ে 

গৌরব সম্বন্ধে তার একটী বেশ সাম্মাভিমান আব সচেতন পাধণা?9 আছে। কতকগুণি শিক্ষিত হিন্দু মনের 

সান্নিধা এর একটা কারণ ব'লে মনে হ'ল । 

আমাদের বাসাব সব ঠিকঠাক ক'বে দিযে আমাদের বঙ্ধীব খন্টাকতকেব মতন বিধাম নিশেন। ছুই 

পানী ফোটোগ্রাফাব এল'_ হাতে টরপী, খাড হেট কাবে হাট আব ভাঙা করে নীচ ভাষে নমস্কার জানিয়ে? 
প্রার্থন। করলে, রবীন্দ্রনীথেব ছু-একখানা ছবি ভাব| ণিতে পাবে কি না। আন্রমতি পেষে বে গাছতলায় বক্ষিত 

ক্যামেবা নিয়ে এসে কবির খানকতক ছবি নিলে । পরবে আমাদের মালক| তাগেব ২৪ দিনের মপোই তাবা 

চংকার একখানি এলবাম কবিকে পাঠায়, তার €বিতে আব মালাঞ্চায অবস্থানে সময়ে তাৰ অনুমিত কাযাবশীব 

ফোঁটোতে পূর্ণ । 

আজকেব দিনে আমাদের কাজ ছিল খালি নিমন্ধণ খাস, আব স্থানীঘ ভদালেকদধেব মদে মেশ|। 

দপুবে স্থানীয গভর্ণমেন্-হাউসে মালাক্ষ। বিভাগের কমিশনব ভীপক্ত (11016) কাইটন আঙেবেব সঙ্গে ছিল 

গা, খাওয়া । এই আহারের নিমঙ্ধণে অন্য জন-কতক ব্যক্তি নিমন্থিত হাথেছিলেন, 'একজন মালাই বাঁজা৪ ছিলেন । 

বিালে আবার গভর্ণমেন্ট-হাউসের বাগানে একটি সান্ধ্য ১-পান শভ। ছিল, তাতে এহাবেৰ গণা মানত বিপব পো, 

আহত হন। সেখানে নান। ভারতীষ, সিংহলী আব চীন! ভর্দলোকের সঙ্গে গালাপ হা'ল। ভাত রেদি নামে 

একটা তেলুগু ভদ্দুলোক, ভারতীয কুলীদের স্থুবিধ! অন্ঠবিধাব দিকে লক্ষা বাখবাব জগ্যা ভাবত সরকারের 

তবফ থেকে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারী, তার সঙ্গে নান! বিষয়ে আলাপ হাল। শররলোকপি বেশ সঙ্গয়। তার কাছ 

থেকে শুন্লুম যে ভারতীয় কুলীদের মধ্যে শতকরা প্রা ৮০ জন তামিল জাতী, আব ১৫ জণ তেলেগু জাতীয়, 

বাকী হিন্ুস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি। এই সব কুলীদেব অনেকে মাতে দেশে খাব ফিরে ন। গিয়ে মাপা ই-ধেশেই 

বসবাস ক'রতে খাকে, এইরূপ নাকি মালাই-দেশের ইংরেজ সরকারের পাপন । কাবণ দেশটা মন্ত বডো। লোক- 

সংখ্যা খুবই কম, আর ভারতীয় প্রন্জা চাষ-আবাদের কাজে খুবই পোক্ত-বিশেষতঃ ব। অতি গোবেচারী, 

নির্বিরৌধী সহিষ্ণু জাতি, চীনাদের মতন দুধ নয়_তাই উপনিবেশিক-হিসাবে ভাবতীঘদেবই পছন্দ হচ্ছে 

কিন্ত আবার অনেকের মনে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা বিদ্বে-ভাবগ আছে । এ ছাডা, ভাবতীয়ের| সাধারণতঃ 

একটু বেশী ঘরমুখো, ছু পয়সা! জমালেই দেশে ফিরে গিয়ে উডিয়ে" দিয়ে ফতুর হাতে চাদ গার আলোকের ্রী- 

পুত্রকে এদেশে নিয়ে আসা সামর্যে কুলোয় না। শ্রীযুক্ত রেদ্দির অস্টমান যে প্রার ছ-মাত পাথ ভারতবাসী 

মালাই-দেশে বাস করে, এর অধেক আন্দাঙ্জ হচ্ছে খিতু বাশিন্দে। 

চাঁপানের মজলিস ভঙ্গের পর, ম্যাজিন্টেট আর কমিশনব সাহেবদের কাছ থেকে আর অগ্যাগতাদের 

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাগুঙ-ক্লিউএ ফিরে আসা গেল। সন্ধ্যার পর রবীন্-সংবধ শাসভার তর থোকে এক 

ডিনারে কবি আর তাঁর সাথীদের আপ্যায়ন ছিল। একে একে এই সভার সভ্যর। এসে উপস্থিত হ'লেন। 

চীনা, তামিল হিন্দু গ্রীষ্টান আর মুসলমান, শিখ, ইংরেজ। ডিনাবের আয়োজনটী বেশ ছিল। আর ছিল 

পানের ব্যবস্থাটা; ডিনার ভেঙে গেলে পরে, কবির অসাক্ষাতে, আহত নানা পানীয়ের সদ্যবহার কতকগুলি 

অভ্যাগতদ্থারা অনেক রাত পর্যস্ত চলেছিল । এই মালাই-দেশে দেখছি যে ভোজনের সঙ্গে বা পরে পান 



৯৪ যবদ্বীপের পথে 

করাটা হ'চ্ছে সাধারণ রীতি । ইংরেজদের আদব-কাঁয়দা অনেক কিছুর মধ্যে এটাও এই অভিজাত্য-হীন দেশে এ? 

বেশী রকমই ঢুকেছে ; চীনা, ভারতীয়, ইংরেজ_-এরা বেশ দোস্তীর সঙ্গে পাঁন-বিষয়ে পরস্পর পাল্প। দিতে লাগ ন 

বলে মনে হ'ল। ডিনারে মালাক্কার আশ-পাশ থেকে কতকগুলি ইংরেজ রবারের আর না'রকল বাগাণেৰ 

মালিক এসেছিল। এদের মোটের উপব বেশ ভদ্র বলেই মনে হ'ল। খাবার টেবিলে আমার পা. 

বসেছিলেন একটা ইংরেজ, “তআন্ হাজী, অর্থাৎ “হাজী সাহেব ব'লে সবাই. তাকে ডাক্ছিল। লোক? 

নিজেই আমায় তার পরিচয় দিলেন, বল্লেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ক'রেছেন, মক্কা গিয়ে হ; 
পর্যন্তও ক'রে এসেছেন। আর কিছু বল্লেন না। হঠাৎ কেন মুসলমান হ'তে গেলেন সে প্রশ্ন ভদ্রতা-বিরুপ 
হ'তে পারে মনে ক'ঝে, আমি স্পষ্ট এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলুম না; আর একটু মুচকে হেসে ভদ্রলোক দে 

বিষয়ে নিজেও কিছু অবতারণা করলেন না। ভদ্র ব্যবহারের ছ্বারায় এঁকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে ধরতে 

দেরী হয় না। শুন্লুম, এর সত্যকারের নাম হ'চ্ছে মিস্টার ত্রান্টন্। কার কাছে যেন শুন্লুম, উচ্চ-বংশীগ। 
একটা মালাই মহিলাকে বিবাহ করার সঙ্গে এর ইস্লাম-ধর্মগ্রহণ জড়িত আছে। মুসলমান ব'লে পরিচ। 
দিলেও, পানে বিরতি দেখলুম না। সেই রাত্রেই ভিনার খেয়ে অনেক মাইল দূরে তার না'রকল বাগানে তিশি 
ফিরবেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরের দিন কোনও সময়ে নিরিবিলি দু'পা» 

মিনিট তাঁর আলাপের স্থযোৌগ হ'তে পারে কিনা । কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রে সময় স্থির ক'রে দেওয়া হ'ল, কিন 

তারপরে তিনি আর দেখা দেন নি। 

এই ডিনারে সভাপতি ছিলেন মালাক্কার ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডড্স্। ভোজনের পরে বক্তৃতার পাল। । 

কবির স্বাস্থ্য-পান'-এর প্রস্তাব ক'রতে উঠে সভাপতি বললেন, মালাক্কাঁয় কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত বড়ো লোকেন 

পদার্পণ ঘ'টেছিল-যেমন পোতুগীস সেনাপতি আল্বুকের্কে, রোমান-কাথলিক প্রচারক সাধু ফ্রান্সিস্ জাভিমর, 
আর ইংরেজ লৌকনায়ক আর প্রতিনিধি স্টান্কর্ড র্যাফল্ম্-_কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর বার্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতন 
ভানুক, কবি আর শিল্পীর আগমন এদেশে এই প্রথম ; আর এই রকম দেশে, যেখানে নাঁনা জা'তে মিলে তাঁল-গোল 
পাকিয়ে একটা নোতুন রাজ্য গ'ড়ে তুল্ছে সেখানে আন্তজাতিক মৈত্রীর বাতা নিয়ে তার মতন চিন্তা-নেতার 
আসার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; ইত্যাদি। কবিকে জবাবে কিছু ব'লতে হ'ল; তার বন্তৃত। হাস্তরসোজ্জল 

হওয়ায়, 40৮০-001)07 81১০৫০]) হিসাবে বেশ সময়োপযোগী হ'য়েছিল। তিনি বললেন যে আমাদের দেশে 

একটা কথা আছে, 'তুক্ত রাজবদাচরেং--সে নিয়মের বাতিক্রম রূপ নাগরিকতা-বিরোধী কাজ তাকে ক'রতেই 

হচ্ছে নাচার হ'য়ে। তারপর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্ঠ নিয়ে তিনি অল্প-স্বল্প কিছু ব'ল্লেন। 
এই রকম গোলেমালে সামাজিকতায় মালাক্কায় আমাদের প্রথম দিনটা কেটে গেল। 

২৮শে জুলাই, বৃহম্পতিবার । 

আজকে মালাকা শহরট! দেখবার স্থষোগ হ'য়েছিল সকালে আর দুপুরে । ছোটো শহর। মাঁলাকা- 
নদীর উত্তর ধারে এটা একটা পুরাতন শহর। সরু-সরু গলী নিয়ে চীনা পন্থী, দোকান-পাট। নদীর দক্ষিণ ধারে 
একটা পাহাড়ের উপরে গভর্ণমেপ্ট-হাউস আর পুরানো কেল্লার ভগ্রাবশেষ। একটা মাদ্রাজী মুসলমান যণিহারী- 
দোকান আবিফার করা গেল, তাঞঙ-ক্লিও থেকে শহরে যাবার রাস্তায়, শহরে ঢুকতে, সেখানে হরেক রকমের, মাল 
লার চীনা কাজের ০৮:10 বা পুরাতন টুকিটাকি জিনিস দেখা গেল, আজ আর কাল দু দিন ধ'রে তার জিনিস-প 

রর 
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. থেটে-থেটে আমর! কতকগুলি সুন্দর চীনা আর মালাই জিনিস সংগ্রহ ক'বলুম। ছুটা পিতলের টীন। পু-তাই 
মতি, আর একটী চীনা জালিকাটা-পিতলের চৌকো ৮1০-601, টেবিল-মলঙ্কার, তাতে অতি হবন্দর-ভাবে 
বা আর অন্য গাছের উপবনের মধ্যে চীন। কবি আর গায়ক-বাদকের দলের চিত্র খোদাই করা আছে, 
এগুলি আমি সংগ্রহ ক'রলুম। ভদ্র চীন! পাড়! দিষে ঘুরে মাওয। গেল, বাড়ীর সামনে কাঠের সাইন্-বোডে, 
সোনালী বা লাল বা কালে। জমীর উপর চমংকার ভাবে অন্য রঙে লেখা মন্ত-মন্ চীনা অক্ষব__তাঙে 
গৃহস্বামীর নাম আর পরি5য় দেওয়া? বাড়ীর সামনেটায় একটু বারান্দা; তারপরেই একটী ঘর, ভাতে দবজাব 
সামনেই, নান। চিত্র-বস্ততে ভরা এক টেবিলের উপরে পরিবারেব মৃতদের আত্মার প্রতীক হিসাবে কাঠের ছোটে।, 
ছোটো নাম-ফলক, বেদির উপর দেবতাদের মুত্তির মতন, কাঠের পাঁদ-পীঠের উপর খাড়। কর| রয়েছে । 
শ্রীশ-বাবুদের আপিস দেখলুম,__মালাক্কা-নদীর ধারে কাঁঠের বাড়ী, চীনা আর মাদ্রাজী কেরানীতে বেশ একট। 
ক্ষপ্র কার্-তৎপরতার ভাব--এরা চীনা আর তামিল মকেলদের দেখছে । শ্রীশ-বাৰ কলকাতাব এক 
বিখ্যাত ব্যবহারজীবের আইনের বইয়ের সংগ্রহ কিনেছেন, সেই-সব বই এসেছে, তাদের রক্ষণেব বাবস্থ! কবছেন। 

দুপুরে গুহ-গ্ুহে আমাদের আহাব হ'ল, গুহ-মহাশয় আব দন্ত-মহাশযেব সহপসিণাদে ভহাবধানে | 
পূর! ভাঁরতীঘ্ঘ আব বাঙালী আহার হ'ল। আহাঁবান্তে খানিক ক্ষণ বিরাম কা'বতে হ'ল। তাবপাবে বেল 

সপ্যা-তিনটায় 10 মুআর্ যাত্রা! 

ব্রিটিশের খান এলাকা মালাক-জেল| ছাড়িয়ে দক্ষিণে 2000 জোহোব রাজোব অধীনে মুখ, 
নপব মুখের কাছে একটা ছোটে। শহর গড়ে উঠেছে, তাবও নম মুআর, এটী একটা প্রবর্মমান বাণিজা কেন্্র। চীন। 
আর তামিলদের বাস এখানে খুব। এখানকার লোকের। কবিকে তাদেব মধো পাবাব জগ্ঠ বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করে। এখানে শ্রীশ-বাবুর একটা আপিস আছে, শ্রীযুক্ত স্থদীর দাস এই আপিসেব কাজ্স-কর্ম দেখেন । 
মোটরে ক'রে আমরা রওনা হ'লুম। ঘণ্টাথানেকের মধ্যে মুআরে পৌছানো গেল, তারপর খেয়! স্টীমারে ক'রে 

মোটর-শুদ্ধ নদী পেরিয়ে? ওপারে যাওয়া গেল। মালাই দেশের এই রাস্ত।গুলি অতি শ্রন্দর, আর এই বাস্তাব 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দেশের আর্থিক সমুদ্ধির কথ| বেশ উপলব্ধি করা যাঘ। পথে গামর! কতকগুলি 

মালাই “কাম্পঙ অর্থাৎ গ্রাম বা পল্লী দেখলুম, তাঞ্ঙক্লি৬-এব পথের মালাই পল্লীটাব মতই শ্রীীসৌনাধ-সম্প্ন। 
অনেক বাড়ীর সংলগ্ন কাঠের মোটর “গারাজ" বা মোটরের ঘরও আছে, গৃহস্থদেৰ মনেকেই মে মোটর রাখবার 

মত অবস্থার, তা বুঝতে পারা গেল । 

মুআরে আমরা ঘণ্টা ছুই ছিলুম | এখানে বেশ বড়ে! একট| চীন। ইস্কুল আছে, হাতে চীনে ছেলেদের 

ইংরেজী শেখানো! হয়, আবার খাটি চীনে” কর্বার জন্য চীনাও শেখানো হয়। এইরকম ইস্কুলের কথা আগে 

বলেছি। এই ইস্কুলে আমাদের আগে নিয়ে গেল। এখানে স্থানীয় শিক্ষিত আব বিশিষ্ট চীন। জনগণের 

সঙ্গে বৈকালী চাঁভোগ ক'র্ৃতে হ'ল, ফোটো তোলাতেও হ'ল, কবিকে শিষ্টালাপ করতে হ'ল। স্থন্দর চীন| 

হরফে লেখা কারুকার্ধখচিত একটী অভিনন্দন-পত্র কবিকে দেওয়া হ'ল। তাবপবে স্থানীয় চীন! সিনেমা 

খিয়েটারে এসে মুআরের সমাগত অধিবাসী, মালাই, ইংরেজ, চীনা, আর ভারতীয়দের কাছে কবিব বন্তৃত|। 

মুআগ জোহোর-রাজ্যের অধীনস্থ স্থান; এখানে জোঞ্বোরের স্থলতানেব ছেলে, ধার উপাধি হচ্ছে 10772101 

'টুংকু”, তার অধিষ্ঠান। তিনি এই বক্কৃতা-সভায় সভাপতি হবেন কথা ছিল, কিন্তু অন্গুস্থ হয়ে পড়ার তিনি 
আস্তে পারুলেন না, স্থানীয় মালাই ম্যাজিস্ট্রেট তার বদলে এলেন। কবি বন্তৃত| দিলেন, পরে তার বক্তৃতা 

নিতে আর বন্ধুবর আরিয়ম্ কর্তৃক তামিলে অনুদিত হ'ল। প্রভৃত সংবর্দনার সঙ্গে মুআর থেকে বিদায় 

য়, নদী পেরিয়ে আমরা আবার মাগাকা তারি. অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। সন্ধা] হ'য়ে আসছে, না'রকল 



৯৬ যবছীপের পথে 

গাছের মাখার উপব স্র্ধান্তেব রঙের সমাবেশ মুগ্ধনেত্রে দেখতে-দেখতে বাসায় ফেব। গেল। মালাক্কার উত্তর-প. 

241) জাসিন শহরে আবিয়মেব এক আত্মীয়ের বাড়ী; আত্মীয়টী ডাক্তার, এ দেশেই বসবাস করেছেন, 

আবিয়মূ, স্ুবেন-বাবু আব বীবেন-বাঁপুকে সেখানে নিদ্বে গেলেন, এদের মালাই খিয়েটাব দেখাবেন বলে! 

কবিব সঙ্গে আমি তাগ্চঙ-ক্রিও-এ বা 

গেলুম । শচীন-বাবু আর শ্রীশ-বাবু এলেন, 

বেশ আলাপ আলোচনায় আড্ড। জামী.ত। 

গেল। আবিযমেব। অনেক ব্রাত্রে জাসিন 

থেকে ফিরলেন । 

কবিব আগমনে স্থানীয তামিল চেট্রীদেব 

খুবই উৎসাহ দেগ| গেল। এবা আদ 

সকাল খেকে দলে-দলে আস্তে লাগলেন, 

কবিব দরশশনেব জন্য । এক এক ঘোটবে 

81৬ জন কবে আসেন, সঙ্গে থালায় আৰ 

বারকোঁষে প্রটুব ফল, মিছবী আর এলাচ 

প্রভৃতি নিযে । গাষে কাবে। জামা আছে 

কাঁবে। বা নাই, স্বন্দব ছঠাম কৃষ্ঠবর্ণ দে, 

কগগে সোন।নাপানে। কুদ্রাক্ষ, কানে হীবাৰ 

কানফুল, হাতে সোনার বাল, মাথায় উডে- 

খোপা, গাথে ব। কোমবে জড়ানে। জবীপাড় 

বব্ণবে” চ।দর, খালি পা বাঁ চামডাব চগ্সল- 

মণ্ডিত পা, প্রশান্ত সৌমামৃতি এইসব চেট্টীর| | 
খোল। বাবান্দাধ চেষারে বসে রবীন্দ্রনাথ 

লিখছেন কি পণ্ড়ছেন, এর| এসে পরম ভক্তি- 

ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে, ফল প্রভৃতি 

তার সামনে দিতে লাগলেন। আরিয়মূকে 

দৌভাধীর কাঁজ ক'রতে হ'চ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের দু-একটা শিষ্টালাপ-যুক্ত বচন শুনেই তারা খুশী হ'য়ে চ'লে যাচ্ছেন। 
আজকের দিন, আব কাল, ছু*দিন চেট্ট বদের উপহৃত ফলে আমদের ঘরের টেবিল ভ'রে গেল--কলা, আনারস 

রাম্বৃতান, মাক্গোস্তীন, লিচু, আপেল, আঙ্,র, কমলালেবু, আর মিছরী, বিস্তর জড়ো! হ'ল। মালাক্কা ত্যাগ ক'রে 

আসবার সময় যথেষ্ট সঙ্গে নিষেও বাকী চীনা খানসামা আর চাকরদের ভোগের জন্তে রেখে দিয়ে যেতে হ'ল। 

এই যে চেট্রীরা তাদের শ্রদ্ধ৷ নিবেদন কর্বার জন্য ফলের রাশি নিযে উপস্থিত হ*চ্ছিলেন, এর! রবীন্দ্রনাথের 

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। তবে, রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়েছেন, তিনি এদের মতন আচার-যুক্ত 

নিষ্ঠাবান আন্ষ্টানিক হিন্দু নন, এটা এর! জানেন, শুনেছেন, দেখেছেন; কিন্কু তিনি যে ভারতের সংস্কৃতির, 

ভারতের চিন্তার আর আধ্যাম্সিকতার একজন শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাতা, এট। তব অস্পষ্ট-ভাবে হ'লেও বুঝেছেন, আর সেই 

বোঝার দরুন তার| তাদের সামাজিক আর ধামিক অনুষ্ঠান আর রীতি-মূলক অন্ধ সংস্ক।রের উধের্ব উঠে, রবীন্দ্রনাথকে 

সপ্রণাম শ্রদ্ধার অর্থ্য নিবেদন করতে এসেছেন। 

মালাইজতীয়। কন্তা 



মালাই-দেশ-_মালাক। ৯৭ 

২৯শে ছুল|ই, শঞবাব। 

আদকে প্রা সমন্ত পিনট| তাঞ্চ৬-ক্রি€এ বাধেবঃসেই কাটুন। মাঝে আমবা একবার শহবে খুবে এলম। 

ভাঞ্চও-ক্রিউএব বারান্দা একবাবে সমুদ্রের পাবে খানিকট। সিকতাক়মি, তার মপো-মধ্যে নাবকপ গাছ নিট 

আব তাৰ পরবে সমুদ। বারান্দাঘ বসলে 

হ[ওধান যেন মাঝে-মাবে উডিযে নিষে যায। 

মেঘমুক্ত আকাশ, দূরে মাছ ধাবছে আলাই 
(জুলেব।, বালীর উপর মালাই ছেলেবা খুখচে 

ফিরুছ, খেল কাবছে, নিক কডোচ্ছে 

গর কিছু দূবে নীল সাগব, শীল আকাশের 
নাচে সন্ত দুগট|! খ্বইঈ  উপচ্ভাগা 

সাণ। সকালবেল! ক্রমাগত কবিদর্শনেস্ষাদব 

এাগমন-চেট্রীদেব বিশেষ কাবে। চেট্াব। 

মাসে, কবিকে দেখে প্রণাম কবে চলে যান-- একটা মাপা গরিবাল 

ইংবেজী জানে না, অতএব বেশ একটা সেকেলে ৬দৃত। এদেব পর বাবহ।লে সব কখাঘ পরিখা | একটি ইপবেছা 

'শাক্ষিত তামিল যুবক, থোব কাপে বে নিথ ভভাবে সাহেব সঙ্গী, সে এই বচন একদল চে | পালা হাথে কবে 

দর্শন কবিঘে দেবাব জন্য তাদের শিষে আসে ০ এক একগী এন বঘসেব কব! বাল্লেশ ৭ | 

প্রতিও, স্মাট খালি গাষে ছাই়েব বিছৃতি মাখ। দা্ষ আব সোনার হাড পব। সট দেপ মর্গে এক জাতির 

হ'লেও তাব ইংবেজী ভাষায় আব সাহেবী পোষাকের দৌলতে সে থে নিজেকে এদের চেয়ে একটু উঠ ধাপের জব 
বলে মনে করে, সে বিষবে সন্দেহ ছিল ন| | চেট্টীব। নিছে যখন দেখ কাপতে আসে, এসে টপ পণবিব পর্ন কমাবে 

ফেলে চ'লে ঘাবাব তাগিদ নিষে আসে ন।; বনীন্্ন।থ লেখান কি মগ কোনে। বাগে বাপ হ থাকণে, এব প্রধচিতে 

ভাব সুবিধার জন্য অপেক্ষ। করে। কিন্তু এই ছোক্ষবাব সনগেব মৃধা বোধ হ৭ একটু বে টবশা ছিল, সে এসে 

গডী খুলে “সতেবে। মিনিট মাত্র বাথেছে সনদ” গোছ ব্ান্ততা দেখাতে আরবগ কারণে ।  উপবউিপব একট 

ইৎবেজী পালিশেব ঝাজট| অনেক সমষে নিজেকে উতকট-াবে প্রকট কাবে গাকে | আর এই প্রণাবেণ 

আভিজাত্য-বিহীন আর শ।পীনত|-বিহীন দিগৃধিজিগাখুদেৰ অহমিকাপুন ভাব এনে মঘছে দমন কৌহগকণ 
(তমনি করুণ লাগে । চেট্রীর! নির্বাক, তার! তে। গর ইংবেজী দানে না, সাহেব মাছ বগা হান পাথাটাকে 

মবলম্বন কবে এসেছে মাত্র। ইতিণধ্যে আরিবন্ এমে ছোকবাকে তার মাতিভাঘ। হাঘিলে ছাচাৰ 
কথা বলায়, সে তৃষ্ীভাব অবলগ্বন ক'রলে-_চেটীব| যথা-বীতি বৰান্ধদর্শন কাবে আনন্দিত হানি চলে গেল। 

চে দের আর এক দল এসে রবীন্দ্রনাথকে সনিবন্ধ অন্তরবোণ ক'বতে লাগল, তিনি মাতে দা কাবে একবার 

তাদের মন্দিরে আসেন। তার হঃয়ে চেট্টীমন্দিবে ঘুবে আসবাব ভান আমার উপরে পা্পনঙ্থির হা 

আমি বিকালে বা সন্ধ্যার দিকে গিয়ে তাঁদের মন্দির দর্শন কাণে আসবো ভাদ্র মন্দিরে গিনেণ ছিলন। 

বিস্তর দেব-মৃতিতে ভরা শিবের মন্দির । যখন যাই, তগন সবে সন্ধ্যা আবতি শেঘ হাগেছে | মন্দিবেব আহ চনয 

তামিল আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে পূজাদর্শনার্থী কতক গুলি চীনাম্যানেবনড ভীড। মন্দিরের বিস্বব স্্পত্তি আছে। 

্রাঙ্গণ পুরোহিতদের কেউ-কেউ বেশ ইংরেজী জানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক ব'লে জান্তে পেরে আব 

ব্রান্ণণ ব'লে আমার পরিচয় পেয়ে, তারা সমাদর করে মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থা, সংলগ্ন ধর্মশাল॥ গাকুর-দেবতার 

১৩ 



৯৮ ষবদীপের পথে 
০০ পাঠ তলা ৩ সি পা পা পাপ পাখি পািপিছ পাত পালা -বাসিলট তো পিসি পাট পাটি পি পান এসি পি শিশপাসিপ্পাসিপািলাছি লা পাঁছি লালা পাখি পরি লিপি টিসি শিস পাখি 2৯৯ সি মং সু 

তি দেবতার ত্রাদি, স সব দেখালে। | একজন পুরোহিত আমার কল্যাণের জন্য বিশেষ ক'রে কতকগুলি মন্ত্র প'..ল, 

মহাদেব আর কাতিকেয়ের পিত্তল-মৃতির সামনে । মন্দিরের রাস্তাতেই কাছাকাছি মালাইদের একটি মণ চদ 
আছে। বল! বাহুল্য, মন্দিরের সঙ্গে মস্জিদের কোনও গোলমালের কথা এদেশে কখনও শোন। যায় নি। 

দুপুরে গুহ-মহাশয়ের বাড়ী থেকে আমাদের জন্য আহীর্ধ এল", সন্ত্রীক শ্রীণ-বাবু আর শচীন-বাৰুও এলেন। 
আহারের পরে গানে গল্পে ছুপুরটা কাটুল। বিকাঁলের দিকে আরও চেট্রী্দের আগমন। আজকের অন্টঃন 

ছিল ছুটা। একটা, বিকাল সাডে-চারটেয় স্থানীয় ভারতীয় আর চীনাদের মহলে কবির অভিভাষণ; আর দ্বিতীদটা, 

সন্ধ্যায় স্থানীয় রোমান-কাঁথলিক ইস্কুল 5৮ [776801808৮0 গৃহে কবির বন্তৃত| । চীনাদের একটা ক্লাব- 

গৃহে বিকালের সভাটী হন; চীনা, ভারতীয় তামিল গুজরাটী আর শিখদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। সন্ধার 

সভায় শ্রীযুক্ত ক্রাইটন সভাপত্তি ছিলেন। তিনি কবির প্রশন্তি-বাঁচক একটী বক্তৃতা দেন, কবিকে একজন চীন! 

ভদ্রলোক মাল। পরিরে' দেওযার পরে তিনি তার বক্তব্য বলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ আর উদ্দেশ্য যে পৃথিবীতে 

তাবৎ জাঁতির-ই, এই ছিল আলোচ্য বিষয়। বন্তৃতাটাতে মালাকার প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের সমাগম 

হ'য়েছিল। . 

সদ্ধ্যের পরে আবার তাঞ্চও-ক্লিও-এ বন্ধু-সন্মেলন, আর এইরূপে মাঁলাক্কায় আমাদের তৃতীষ দিনের অবসান । 

৩*শে জুলাই, শনিবার । 

আজকে আমাদের মালাকা ত্যাগ ক'রে যাবার দিন। সকালে জিনিস-পত্র গুছিষে' বেঁধে ঠিক হয়ে রইলুম। 
আজও কবিদর্শনাীদের আগমন। বেলা দেডটায বেরুনে। গেল__২০।২৫ মাইল উত্তরে 1001)) তাম্পিন 

পর্যন্ত মোটরে গিষে, সেখান থেকে মেন্-লইনের ট্রেন ধরে 00217 [401001)1 কুআল-লুম্পুরে যেতে হবে। 

বন্ধুরা কেউ-কেউ তাগঙক্লিউ-এ এলেন । মালাক্ক! থেকে তাম্পিন পর্যন্ত মৌটর-পথটী স্থন্দর। পথটা উচু-খব 
নীচু দেশে মধ্যে দিয়ে গিয়েছে । ছু-ধারে ক্রঘাগত্ত রবারের বাগান, আর না'রকল ৰাগান,_খাঁলি ঘন সবুজেব 

সৌন্দর্য। মাঝে-মাঝে রাস্তায় দু-একটী চীন! মুদীর বা খাবারওয়ালার দোকান, আর ভারতীয় কুলীদের লাইন 
বা বন্তি-এক একটা তামিল পল্লী ব'ললেই হয়। তাম্পিনে পৌছে" স্থির হ'ল যে ধীরেন-বাবু আর স্থরেন-বাৰ, 
শচীন-বাবু আর স্বধীর-বাবুর সঙ্গে সোজান্ুজি মোটরে ক'রেই কুআলালুম্পুরে যাবেন, আর কবি, আরিয়ম্ আব 
আমি ট্রেনে ক'রে যাবো । কুআল/-লুম্পুর পর্যন্ত, আমাদের সঙ্গে চললেন প্রীশ-বাঁবু, তার স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা) 
আর শচীন-বাবু আর তৎপত্থী। তাম্পিন স্টেশনে একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি এখানে একটা 
কাঠের কারবারে কেরানীর কাজ করেন, কবির গমন হবে তাম্পিনের পথে, তাই তাকে দেখ তে এসেছেন। 

মালাক্কার পাট চুকিয়ে” কুআলা-লুম্পুরের দিকে এইরূপে আমরা অগ্রসর হ'লুম । 



৯। কুআলা-লুল্পুর যাত্রা-চীন। ক্লাব-_“রোঙ্গেঙ* নাচ। 

৩০শে জুলাই তাম্পিন থেকে কুআল|-লুম্পুব । বেল-পথ উঠ-নীট পাহাডে দেশেব ভিতব দিযে, আবাব 

কতকঝটা সমতল ভূমির উপব দিয়ে গিয়েছে । প্রাকৃতিক দৃশ্যে এই পথ মানোহব | ভাম্পিন সেশনেই বুঝলুম, 

আর পথের ধারের প্রতোক স্টেশনেই সেটা দেখলুম, এদেশের বেণ-পথেব 'সবক-েলেব কর্ম$।বী, কাখিগব, 

কুলী-মজুর, প্রায় সবই ভারতবাসী | চাকরী কবুবার জন্য এত লোকও এদেশে এসেছে ভাবতবদ থেকে । আমাদের 

দশের লোকের তুলনায় চীনার। কত কম চাকরীজীবী । কতট! দ্াধীনবুন্ত তাবা। 

বর্মাম় একজন বর্মী ভারতবাসীদের সঙ্গন্ধে তাব অবজ্ঞ। জানিনে বলেছিল যে, ডাবতবাসীব। এহই 

শির স্তরে পড়ে আছে যে, চেহারায়, দারিদো, আচাবে, ব্যবচাবে (6৮ সদ01 00010010৯70) তব দেশের 

প্রাক্কৃতিক দৃশ্ঠের মধো ঢুকে তাঁকে খারাপ কারে দেয। বাস্তবিক-ই, শঙ্তা বিপিতী ঢা।বচেবে রঙডেব ছিটেব 

সাডী বা ঘাগর! পরা, ন।ক-কান ফুঁডে একবাশ রূপোর ব। কীসাব গয়ণ। পবা, সমস্ত ভঙ্গীতে একট| দাবিদা-জশিত 

বকচি ফুটে উঠেছে, এরকম ভারতীম 1 মেখে পুঞ্মকে এই স্ব দর শে | সৌচবশাল  মালই- না| বম দশে ব্মীাঘমে 

905 পাশে, এমন-কি স্ব, দ্বাধীনতাৰ মৃতি চীনাদের পানে, কতটা নগণা কতট! খেলে। দেখায় ভাবতবমের 

ইরে গিয়ে দেখা যায, যেখানে ভারতবাসী জনসাধাবণ এসেছে সেখানেই ভাবতের সেই অপরিসীম পাবিদ্রোৰ চিএ 

বানী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আর স্থানীঘ অধিবাসীদেণ মপো ব| উপনিখিষ্ট আগ্ত জতীম লোকেদের মণে। 

একট! দুঃস্বপ্নের মতন দেখা দেয়। ভারতবর্ণ যে এককালে কত বডে। ছিল ত। ইন্দে চীনে আাব ইন্দোনেসিমাঘ 

এসে, স্থানীয় ব্মধিবাঁসীদের জীবনে ভারতীয় সভাতাব প্রভাব ন। দেখলে অন্রমান কাবৃতে বা অনভব কাৰৃতে 

পাব| যায় না) আর আধুনিক ভাবতবষ “যে কত ঠীন, কত এসহায, কত পতিত, হা এই-সব উপনিবিষ্ট 

অতি নামুলী ভারতীম ল্ৌৌকেদের, চীন। ব| মালাই, শ্যামী ঘ। যবদীগীণদেণ পাশে না দেখলে করন! কণা মায় 

ন|। স্টেশনে তামিল প্টেশন-মাষ্টার, তামিল কেরানী, শি ইঞ্জিনের কাবিগব। পচিৎ শিথ কণ্টারীব-আব 

অস্থিচন্মসার চেহারার তামিল কুলী, পরিপানে শতছিন্ন ক্লেদলিপূ গেধি আব কটাবন্থ ব। মঘল| পু্দী, মাথায় হথতে। 

ঝু'টা-বাধা চুলের উপরে এক টুকরা লাল কাপড় জড়ানো নয একটা মলা দেন্ট হাট-কান আাকী প্রায় সবার 

আছে, কারে। ব নাকও বেঁধানো। মালাই-দেশের সমস্ত বেল-পথ গাডে তুলেছে এই হাবতীঘ কুলীব! মালাই 

দেশে চাঁর হাঁজার মাইলের উপর চমৎকার মোটর-বাস্ত। মাছে, তাপ বানিয়েছে ভাবতীঘ কলীতে | এইসব 

্রন্দর-স্থন্দর রাস্তায় আমরা বিশ পঞ্চাশ মাইল কবে পথ মোটবে বেড়িগেছি, পবিঙ্গাব সমতল রাস! যেখানে 

যেখানে মেরামত হচ্ছে দেখেছি সেখানেই ভারতীঘ কুলী। একবার আমাদের সঙ্গে প দেশে উপপিনিষ্ট একজন 
স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক ছিলেন । মালাই-দেশেব রাস্তার আব তার দ্বর্মারেব না'বকেল-কুর্ধেব মাধ রবাবেব 

বাগানের সৌন্নধ্যের প্রশংসা! ক'রতে, তিনি হঠাৎ একটু 44707070701 ব। ভাববিলাসী হাঘে, গলাব ন্বরে বিশে 

একটা এঁকাস্তিকত| আর একটা গর্ব-ভাব এনে, থিঘেটাবী ঢঙে হাত নেডে আমা ব'ল্লেননআঘার দেশের 

লোক! এরাইতো৷ এদেশে সভ্যতা এনেছে । এই জঙ্গলের দেশের নান! অংশে 11005 01 0017001)01116101)1) 

বা গমনাগমন-পথ এরাই তো! বানিয়েছে! জানেন, ডক্টর, এই সব বড়ো-বড়ে। সড়কের প্রতি ইঞ্চি আমার 

জাতের লোকেই তৈরী ক'রেছে।” ভাব-জগতে তথা বাস্তব সভ্যতায় পৃথিবীকে ভারতের দান সপ্ষন্ষে, ভারতীঘ 

সভ্যতা প্রাচীন কালে এই-সব দেশে কি আশ্চর্য ম্পর্শমণির কাঙ্গ ক'রেছিল, সেই সম্বন্ধে রবীন্দনাথ বক়্ৃত। 



পা যবদ্বীপের পথে 

দিয়েছিলেন; সঙ্গের ভদ্রলোকটী কাগজে সেই-নব কথা পড়ে, তার ভারতীয় স্বাজাত্য-বোধ সঙ্গন্ধে খুবই সচেউন 

হয়ে পড়েন, খুবই গৌরব আর গর্ব অন্ুভব করেন; তাই রবীন্দ্রনাথের পার্ধদ এঝজনকে পেয়ে, আধুনিক কা. 

বহিভাবতে ভারতীয়দের কৃতিজেব আর তাঁদের 11971015005) ব| দেবতাদিষ্ট গৌরবময় ভবিষ্যতের -ই 

পরিচয় দিয়ে, একটু আয্মহারা ভাব দেখিয়ে” ফেল্লেন। কিন্তু ভারতের প্রাণশক্তি যখন অটুট ছিল, সেদিন-ব 

ভারতের সংস্কৃতিবাহী মৃতি কোথায়, আর কোথায় ব। অন্নাভাব-পীড়িত, সামাজিক অত্যাচারে আর অবিচ'বে 

জর্জরিত আর পরাদীনতা-ভারে নিপিষ্ট, বিদেশে বৈদেশিক প্রভুব দাস ভারতীঘ কুলী-_মৃতিমান্ দাস, অজ ৭, 

নিঃস্বতা, কুসংস্কার; তাম্খণ্ডের বিনিমষে দেহের রক্ত জল ক'রে, তার এই বিদেশী ধনিকের বাণিজ্য বা বিলাপ 

যাঁন গমনের জন্য পথ প্রস্তুত কর।-_-এ জিনিসকে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার-ফল কল্পনা করাকে একটী অদ্ভুত, হা 

ও করুণ-রস-পূর্ণ ট্রাজেডী বালে আমার কাছে মনে হতে লাগ্ল। এযেন ভারতের চা-বাগানের কুলীর পরিশ্রমের 

ছার অর্ধেক জগৎকে চা খাঁওযানো, আর ফ্রান্সে, ইবাঁকে বা চীনদেশে ইংবেজ-জাতির স্থবিধার জন্য ভারতাঘ 

সেপাঁইদের প্রাণ দেওয়াকে ভারতের আত্মার শাশ্বত আর আধুনিক ভারতের জনগণের এক অভিনব দান গাব 

অভিন্ব বিকাশ ঝলে গৰ অন্তভব কর। । 

কুআলা-লম্পুবের পথে টিন ১০101)121) নেগ্বি-সেশ্বিলান্ রাজোর রাজপানী 73076001001) সেরোন 

পড়ে। এখাঁনে আমাদের এ ঘাত্রায় নাম। হ'ল না। স্টেশনে বিশ্তর লোকসমাগম হ'যেছিল। কবিকে মালাদাণ 

ক'রলে; আর তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে আর সকলের সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল। স্থানীয় বাঙ্গালী ব্যারিস্টা৭ 

শ্রীযুক্ত এন্-এস্ নন্দী মহাশয় আমাদের সর্দে যোগ দিলেন, ইনি কুআলা-লুম্পুর অবধি আমাদের সঙ্গে যাঁবেন। 

আঁর এইখানেই কুআলা-লুম্পুর থেকে এসে উপস্থিত হলেন, এ স্থানের বাঙালী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনোজেন্দ্রনাথ 

মল্লিক, আর একটি সিংহলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত 7). 1110]ঘ বি, তালাল|; এরা এখান থেকে কুআলালুষ্পুবের 

লোকেদের তরফ থেকে কবিকে অভার্থনা কারে নিষে যেতে এসেছেন । ক'লকাতায় মনোজ-বাবুর পিতাব 

সঙ্গে কবির পরিচয় আর ঘনিষ্ঠত। ছিল, তিনিও আগে থাকতেই কবির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । কুআপা- 

লুম্পুরে এর আপিস আছে, সেরেদ্বানের নন্দী মহাশয় এর সঙ্গে মিলে কাজ কশ্রছেন। কুআপা লুম্পুবে 

অবস্থান-কালে মনোজ-বাবুর সঙ্গে আমাদেব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার যোগ হয়েছিল, আর এ স্থানে তার সদাননা 

জনপ্রিয় বাক্তিত্বের প্রতিপত্তি দেখে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রেছিলুম। শ্রীযুক্ত তালালা সিংহলী বৌ 
ভদ্রলোক, কুআল|-লুম্পুরে বাড়ী, স্থানীয অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, ভারতবর্ষে বেড়িয়ে এসেছেন, শান্তিনিকেতনে গিযে 

কবিকে দর্শন ক'রে এসেছেন, বিন্ষী ভদ্র স্বজন, শান্তি-নিকেতনের সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে ফিবে এসেছেন । 

সেরেম্বানে উঠল আমাদের সহযাত্রী হ'যে একটি তামিল ছেলে, বছর আঠারো কুড়ি বয়স হবে, খবাকার, 

্যামবর্ণ, উজ্জল বুদ্ধিমান্ মুক্তি, নামটা তার “সভাপতি ছুরৈসিংহরাজন্,। এর বাড়ী সিংহলে জাফনীয়, কিন্ত 

বছর কতক ধরে এদেশে বাস করছে, এর আত্মীয়ের এখানে আছে, এই খানেই থিতু হয়ে বসে যেতে 

পাঁরে। সেরেম্বানের একটা ইন্ুলে মাষ্টারী করে, গভবৃন্মেন্ট ইস্কুল, সরকারী চাকরী । কুআলা-লুম্পুরের আরও 
উত্তরে [10 ইপোঃ শহরে মালয়-দেশের শিক্ষকদের একটা সম্মেলন হবে, সেই উপলক্ষে যাচ্ছে, আমাদের সঙ্গ 

নিয়েছে । ছোকরার খুব আগ্রহ আর ইচ্ছা ভারতের ইতিহাস আর বহিভারতের সভ্যতার বিষয় নিয়ে কিছু 

আলোচনা করে। সী-এফএগুস্ সাহেবের সঙ্গে সিংহলেই দেখা-সাক্ষাৎ করে। সংস্কৃতি-বিষয়ে সিংহল যে 
ভারতেরই অংশ, আর ভারতের সঙ্গে সিংহলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যে অনুচিত, এই বিষয় অবলম্বন ক'রে 

দু-চারটা প্রবন্ধও লিখেছে । মালাই-দেশের বিবরণ আর ইতিহাস, আর সেখানে ভারতীয়দের কীতি ইত্যাদি নিষে 

লেখা একখানা ইংরেজী বইয়ের পাুলিপি আমায় দেখালে । ব'ল্লে, ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গেই মালাই জাতির 
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নাড়ীর টান আছে, এইব কথা অবলম্বন ক'বে, যাতে ভাব ভীগদের সঙ্গে মালাইদেব সৌহাদ আবও বাঁড়ে এই মতলবে 

পত্র-পত্রিকায় চিঠি আর প্রবন্ধাও লিখেছিল; কিন্ত মালাইদের কাছ থেকে এবিষয়ে বেশী উত্সাহ পায়নি, বরং 

বিরূপ ভাবই পেয়েছে। ভারতবাসীরা মালাইদেব দেশে গিযে দেখটায উপনিবেশ স্থাপন ক'বছে__মালাইরা নানা 
বিষয়ে হা'ঠে যাচ্ছে, শিক্ষিত বহু মালাইযেব মনে সেইসন্য ভাবতীধদেব প্রতি একটা প্রতিযোগিতা-ছনিত 
বিরোধ-ভাব আছে । চীনাদেব স্বন্ধেও আছে। দ্রবেসিংহছবাজন-এব পেখাব প্রত্ভিবাদ কারে $যং আটা 

“আনাঃনগরী” ব| “দেশ-সন্তান এই ছদ্মনামে একজন মলাই ভদলোক প্রবন্ধ (খন, বলেন, এ সবকখ।, 

যে ভারতীষ সভ্যতার সঙ্গেই মালাইদেব যোগ আছে, এসব হান্ছে বাছে কথা, খালি ভাবতাধদের প্রতি 

বাডাবার জন্যে এই-সমন্ত কথার অবতাবণা,মালাইদেব উচিন তাদের নিজন্গ সংস্গতি য। আছে তাকেই অব্লঙ্থন 

ক'বে থাকা । ডুরৈসিংহবাজন্ ছোকরা আমাঘ বল্লে যে, সে শান্ত্িনিকেতানে গিমে পডাশ্তুনা কাবতে চাষ, 

প্রাচীন ইতিহাস নিযে গব্ষণ। ক'রুতে চায। তাব সঙ্গে কনালালুম্পুবে আব ইপোএতে বোজই দেখ। হাত । 

ছেলেমান্নঘ কি না, তায আবার কল্পনাশক্তি প্রবল, একেবাবে গব্ধণা কবাব দিকে বে উৎসাহ | এেষটি। 

ঠিক ভল যে, একট্র পড়া-শুনে। কবে তাবপব ভবিধাতে যাবে শস্থিনিকেতনে। ঘ। তোক,। কম।শলালম্পুরেব 

পথে অনেকটা সমধ এব সঙ্গে গল্প কবে, মাপাই দেশে ভাবহীঘদেৰ আবস্থ। সপন্ধে নান। টকিটাকি খবব মংগহ 

ক'বতে-ক'রতে কাটিষে' দেয়া গেল । 

বিকাল পাচটার দিকে গাডীতেই বৈকাণী চাসেব। হাল । তাম্পিন থেকে কমালা লম্পুব, সাবা দেশট।ম 

ছোঁটো-ছোটো পাহাড় । 1২81717 কাজাঙ, শহব পেবিষে যাঁযা গেল, এখানকার ম্টেশনে৭ লোকের শাঁচ। এব 

পবে, এই অঞ্চলে রেল-পথের ধারে টিনের খনি দেখ! গেল। পাহাডে জমী, দূরে পরবে সব খনির কলের উঠ উ? 

কাঠের তবী বিরাটু-বিবাট ২০৪110101 বা ভাব|, আব কল-ঘব, ধেঘাণ চিমনি। গভীব থনিব থাপ থকে 

মিশ্র পাথরেব চাব্ডাগুলিকে ছোটে-ছোটে। মাপগাডী কাবে ঢিনে উপবে তহাল্বাপ লো ঢালু পেন পণ উঠেছে, 

অনেকট| লঙ্কা, কাঠের ভারার উপবে তৈবী বেল-পথ। মাঝে মাঝে টিন্পাগবের গু ছার ঠিপি, আল পাহাডে জমীর 

গ। কাটা, আর মাঝে মাঝে ছু চাবটা ডোব। আগ পুখুপ, এই শক্ত মাটী পাহাডে? জমীণ মপো। গাপালার বেশী 

মাধিক্য নেই) পৃথিবী এখানে শ্যামল শস্তেব বদলে কঠিন পাত দিচ্ছে বালে, ত।ব বাছা কূপটীপ নেন এখানে কোমলতা, 

বিহীন ক'রে নিয়েছে_-সাদ। আর লাল, পাথুবে | কচিৎ চীন। কুণীদের কিরে খাখপানে একট আবু এগ । 
টিনখনিতে কাজ করে চীন। কুলীরা। মালাই তে। নেই-উ , আর ভাবতাম কুপা, খুবই কম একা গরিপাটী-কপে 

করুবার উপযুক্ত সামর্থ্য পোষণ করে । মালাই-দেশেব টিনের খনিগুলি চীনাদেবই একচেটো কোথাককোথাণ বা 

মালিক হিসাবে, আর সর্বত্রই পরিচালক আর শ্রঘিক হিসাবে | এ অঞ্চলে ইংবেজ, ডচ, পোডুগাসদের আমবাব মাগে 
থাকৃতেই চীনারা! এ দেশে এসে মালাই রাজাঁদের কাছ থেকে খনি খুডে টিন্ বাব কারে চাশান দেবাব অবিকার কিনে 

নিত; [১] পেরাঃ রাজ্যে চীনা টিন্-ওয়ালার! বেশ প্রতিটা করে নিথেছিল)111918 তাই-পি৬ বালে একট চাণ। 

শহরেরও পত্তন ক'রেছিল। এ অঞ্চলে চীনারাই সংখ্যাধিক্যে সব-চেয়ে বেশী_মালাইদের চেয়ে, ভাব ভয়দের চেখে । 

ইপোঃতে আমাদের একট] টিনের খনির ভিতরে গিয়ে সব পযবেক্ষণ কারে দেখবার যোগ হামেছিপ | সে 

সঙ্থন্ধে পরে বলবো । কুআলা-লুম্পুরের পথে আমাদের রেল চলেছে, সাঝেব আপার ঘশিয়ে' আস্ছে। দলে; 

দলে নীল পোষাক পরা চীন! কুলী, সারা দিন খেটে ঘরে ফির্ছে। জামা অনেকের গায়েই নেই অনেকের 

অঙ্গে খালি একটা ক'রে নীল কাপড়ের জাডিয়।। মাথায় বাশের তৈবী চণড টোক। | অনেকে পুখাবব বা বাপের 

পাল ময়লা! জলে নেমে স্নান করছে । এদের খোল! হাসি, আব শদুঢপেশীঘুক্ত সবল দেহ পেথ আনন্দ হম। 

ভারতীয় কুলীদের কঙ্কালসার দেহ আর গরাণের খুঁটির মতন তাদের পেশীহীন, মাংসহীন হাত-পার কণ। মনে হ'ল 



১০২ যবদ্বীপের পথে 

সন্ধা সাড়ে ছটার-দিকে কুআলা-লুম্পুরে পউছুলুম। স্টেশনে ভীষণ ভীড়। শহরের সমস্ত ভারতীম এন 

ভেঙে পডেছে স্টেখনে | তামিলদেব সংখাই বেশী । শিখ আর অন্য জা'তও কিছু-কিছু আছে। এই শহরটী ই" 

4101). সেলাওর রিয়াসতের রাজধানী । সেলাঙর রিয়াসতের লোকপংখ্য! চার লাখের কিছু উপর, তার মা 

একলাথ সত্তর হাজার চীনে, একলাখ বত্রিশ হাজার ভারতীয়, 'আর মোটে একানববই হাজার হচ্ছে মালাই। সদ 

মালাই-দেশটায় তিন রকমের শাসন প্রচলিত আছে; প্রথম, ইংরেজদের খাস অধীনে-_ সিঙ্গাপুর শহর আর সিঙ্গাপুর 

দ্বীপ, মালার।। জেল।, পেনাঙ দীপ, আর ওয়েলেস্লি প্রদেশ__এগুলি হ'ল ইংরেজদের কলোনি বা উপনিবেশ, শাসন 

পূরোপূরি ইংরেজদের হাতে । দ্বিতীয, 170001%60 8121253৮৮০৪ 0াঘ] পেরাঃ) 9০127৫92 মেলার, ই ৫৫ 

4$0011)1]77। নেগ্রি-সেম্বিলান, 19077 পাহাও, এই কয়টী মালাই রাজ্য সঙ্গবদ্ধ হ'য়ে একই শাসন-সুত্রে গ্রথিত 

হ'য়ে, ইংরেজদের অবীনে আছে; এইসব রাজ্যের রাজা মাছে, সর্দার আছে, রাজাদের নিয়ে মন্ত্রিপভ। আছে, 

এদের আলাদ। ঝাণ্ডনিশান আছে, আলাদা ডাক-টিকিট ;__নামে স্বাধীন রাজা, কিন্ত কাজে ইংরেজদের অধীন, 

ইংবেজদের রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধি, বা এই সমস্ত রাজ্যের তথ।কথিত ইংরেজ চাঁকররাই সত্যকাব প্রভু। কুআলা- 

লুম্পুর সেলাওর রাজ্যের রাজধানী ; আবার তাছাড়। হচ্ছে এই সক্গবদ্ধ-মলাই-রাষ্্রমগুলীর রাজধানী । এ ছাড়া আছে, 

তৃতীয়, 10011-11600607000 1718 বিএড ন700797০ জোহোর, 1০40 কেডা2) 10105 পেলিল, 11101028101 

ব্রেঙ্গান্তু আর 17000) ক্লান্তান_ এই কমটী রাজা সক্বদ্ধ-ভাবে কতকগুলি বিশেষ শত মেনে নিষে ইংরেজদেল 

অধীনে আসে নি, এদেব প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-আলাদ। ভাবে ইংবেজ সরকারকে ব্যবহার ক'রতে হয়। 

11000116660 81৮89 ৯৮৮৮৯ বা সাটে 1. ১]. ৭.-এ যে-সব ভারতীয় ব। ইংরেজ কাজ করে, তার। মুখে মালাই 

রাজাদের চাকর, কাজে অবশ্য ইংবেজ গন্ভন মেপ্টর চাকরীর থেকে আলাদা নয়। মালাইর। অপস, অল্পে তু 

সদানন্দ জাতি। সংখ্যায় বেশী নয়; দেশ প্রকাণ্ড; প্রাকৃতিক এখর্ষে কৃঘিজে খনিজে দেশ অতুলনীয়; এইরূপ 

দেশকে 0২11016 করার জন্য, ত। থেকে য। পারা যায তা আদায় করে নেবার জন্য বাইরেকার লোক ন। হ'লে চলেই 

না। তাই বাইরে থেকে ভারতীয় আর চীনাদের আমদানী । মালাই বাজাদের তাতে আপত্তি নেই, কারণ জঙ্গল 

কেটে আবাদ হ'লে তাদেরই লাভ; মাটির ভিতর থেকে টিন্ উঠলে, খনির জমির মালিক হিসাবে তাদের একটা 

হিস্সা প্রাপা হয়। কিন্তু বাইবের সকলেই আস্ছে, দেশ থেকে কিছু আদায ক'রে পয়স। ক'রতে অথবা দু-মুঠে 

ক'রে খেতে । চীনা, মালাই, ভারতীয়__আর অল্পসংখ্যক ইউরোগীয, একই দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি-নীতি, রুচি 

আর মনোভাবের এই জাতগুলির একত্র অবস্থানে, ভবিয্াতে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভবের পথ তৈরী হচ্ছে; 

কারণ এ চার জা'ত মিলে এক হ'তে পারা কঠিন। যাই হোক, ইংরেজের রাজদণ্ডের তলায় সকলে নিজ-নিজ 

অধিকারের মধ্যে শান্ত-ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের অর্থাগমের বা আজীবিকার প্রবধ মীন পন্থ! বা উপায়গুলি 

এক রকম আপসে এদের মধো ভাগ হ”য়ে গিয়েছে। 

যাক্__কুআলা-লুণ্পুরে তো গাড়ী পৌছুল। স্টেশনে ভীড় হঠিয়ে' অনেক কষ্টে একটু জায়গা ক'রে স্থানীয় 

স্বাগত-কারিণী সভার সভ্যর। এসে কবিকে স্বাগত ক'রলেন। একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক কবির গলায় 

মাঁল্য দান ক'রলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তামিল চেট্রী মন্দিরের রৌশন-চৌকী বাগ্য বেজে উঠল--শাখ, ঝাঝর, ঢোলক, 
মন্দিরা আর শানাই। কি কর্ণভেদী আওয়াজ সেই শানাইয়ের। বাছ্যের দল স্টেশনকে কীপিয়ে কাদিয়ে 
চ'ল্ল আগে-আগে, আর তার পরে কবির সঙ্গে আমরা, আর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দল। অনেক চেষ্টা 

ক'রে ভীড় ঠেলে, আমরা আমাদের জন্য রক্ষিত মোটরের আশ্রয়ে গিয়ে উঠলুম। স্টেশনে আমাদের কাণ্ডারী 

হলেন মনৌজ-বাঁবুর মামাতে। ভাই,_-আর মনৌজ-বাবুর বন্ধু, কুআলা-লুম্পুরের অধিবাসী অতি সঙ্জন প্রিয়দর্শন, 
প্রিয়ভাষী একটি বাঙালী যুবক, শ্রীযুক্ত কীতিপ্রকাশ নান্দের। এর বাড়ী বর্ধমানে, ইনি বর্ধমানের রাজ- 
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পরিবারের সঙ্গে সংপৃক্ত, তা হ'লে হ'লেন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিঘ, কিন্তু বাঙালী বানে ।গয়েছেন। শ্রীযুক্ত মনোজ-বাবু একে 

দেশ থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, ইনি এখন সপরিবারে এখানে আছেন, এখানে (46766 চন0৭, বা 

বিষয়-সম্পত্তির মৃল্য-নির্ধারকের কাঁজ করেন শুনলুম। কুআলা-লুম্পুবে কয দিন ধ'বে কীতিপ্রকাখ-বাবুব আলাপে 

চাল-চলনে সব সময়েই একটা সহদ্গ আভিজাত্যপূর্ণ আর অমায়িক সৌজন্যেব প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ প্রসম্ 
আব আনন্দিত ক'রে দিয়েছিল । দেখে আরও সুখী হ'লুম যে, কৃআলা-লম্পুবের াবতীয আব চীন! মহলেও তাব 
প্রভাব পৌছেচে-_অভিজাত ভব্যতার আর সৌজন্যেব যে একটা অশিপচনীঘ শপ্সি আছে, যা সকলেরই সম্্ম 
আকর্ষণ করে, তা এখানে একজন ভারতীযের কাঁছ থেকে বিকীর্ণ হ'চ্ছে দেখে বাস্তবিকই খশা হাযে গেলুম | 

আমাদের অবস্থানের জন্য এখানকার লোকের! বেশ ভালো বাবস্থাই ক'বেছিনেন। স্থানীয় জন আষ্টেক 

অতিশয় ধনশালী চীনা বণিক আব বিষয়ী লোকে মিলে একটী ক্লাব কাবেছে, এই করাবে বাইবের পোকের। 

পান্তা পায় না। ক্লাবটাতে এরা এসে আহারাদি কবেন, আচ্ঢা দেন, বন্ধ-বান্ধুবণ সঙ্গে মেলামেশ। কবেন, 

কখনও বা কারও বন্ধু প্রভৃতি এলে তাদের থাকবারও ব্যবস্থ। হয় ক্লাব-বাডীতে। নীচেব তলাধ খাবার ঘব, 

বৈঠকখানা প্রভৃতি সাধারণ ঘর, উপবে ছুটী বডে! শোবার ঘর। খুব খবচ-পত্র কাবে সাজানে। গোচানে। | 

এই ক্লাবটীর বাড়ী বেশ চমতকার পল্লীতে স্থাপিত, এব ঠিকান। চব্বিশ নম্বব 8101 11076 এষেন্জ 

রোড। ক্রাব্টার নাম (01) (0001 114) চান্টক্কীলো। কিন্ত এখনকার ভদ পোকেবা এটাকে 

১1111010779) (101) বা দশ-লাখিষ। ক্লাব" বলে থাকে । এই ক্লাব বাডীটা তাৰ চীন! চাক্র-বাকব সমেত 

আমাদের বাসের জন্য ছেডে দেওয| হ্য। রবীন্দ-সংবর্ধশা স্থানীন চীনাব| থে প্রাণ দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন, 

এই ব্যাপারটা তার একটা বড়ো প্রমাণ । 

রাস্তার তে-মাথার উপবে প্রশস্ত হাতার মধ্যে হাল ৮৬েব স্বন্দব পাডীটি। আশপানের বাডীগুলি 

ধনী লোকের, সেই সব বাড়ীব হাতার খুব গাছপাল।। ক্লাব-বাচীব দরণয়ানেব! হচ্চে পঞজাবী মুসলমান, 

খানসামারা চীনা । উপরের একট| ঘবে রবীন্দ্রনাথের থাকৃবাব ব্যবস্থা! হ'ল, তাব পাশের ঘরে রইলুম আমব। 

তিন জন, আরিয়ম্, স্বরেন-বাবূ, আমি; আর নীচে বইলেন পাঁবেনবাবু আব ফাড। ৩* শে জুলাই 
থেকে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত এই কয়দিন আমাদের কুআলা-লুম্পুবে এই ক্লীববাডীতে অধিষ্গান হয়েছিল । প্রথম 

যে-দিন পৌছুলুম, এ দিনই সন্ধ্যায় ক্লাবে স্বাগত-কাবিণী-সভাব সন্যাব| আমাদের সঙ্গে ডিনাব খেলেন । অন 

দশেক ভদ্রলোক; চীন! ভদ্রলোক কতকগুলি, তাদের মণ্যে প্রধাণ হাচ্ছেন মিন্টাৰ 14060 0100৬ 110))6 

লোক্-চাউ-থাই, একটা সৌমাদর্শন বুঙ্গী; কতকগ্ুণি তামিল, তীদের মধ্যে স্থানীয় ববার বাগানের মালিক আবুক্ 

এম্ কুমারম্বামী পিল্লেইকে-ই বিশেষ ভাবে মনে হয, মুখে রা-টা নেই, অতি গোবেচাবীগেছেব ছ্বিবলা? চেহারার 

একী ভদ্রলোক; খিস্টার তালালা। মনোজ-বাবু। গার অন্য ভাবতীয দু-এক জন | হীথক্ত এ, কে, মুসপিম্ বালে, 

একটী সাহেবী-পোষাক-পরা আধা-বয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ঠাব বাব| ছিলেন ভারতীঘ (বোধ হয় 

পাঞ্জাবী ) মুসলমান, মা চীনে, জন্মস্থান হক, চেহারায় খাট চীনে, বলেন৭ কান্টশী-চীনো” ভারতীয় কোনও 

ভাঁষার ধার ধাঁরেন ন1, কিন্তু ভারতীয় বগলে একটু গর্বেব সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন। ইনিও পর্মে মুসলমান । 

আহার হ'ল আধা-চীনা আধা-ইউরোগীয় ধবণে। খাবার টেবিলে বেশীর ভাগ কণা হ'ল, স্থানীদ পপিটিক্স, নিয়ে । 

কবি ধাঁদের অতিথি তীর প্রায় সকলেই বিষয়ী লোক; দুই একজন ব্যারিস্টার ছাঢা, ৫1161 বলে জিনিসের 

কেউ বড়ো-একটা ধার ধারে না, তবে কবির ব্যক্তিত্বের প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল; আর কবির 'আগমন-উপলক্ষে 

সিঙ্গাপুরের ইংরেজ আর চীনা বইওয়ালার! কবির বই কিছু আনিয়েছিল, এখানে তার বিক্রী কিছু হয়েছিল 

এই সব টিনের-খনিওয়ালা, আর রবার-ওয়ালা, আর বণিক, সরকারী চাকুরে' আর ব্যারিস্টারদের মধ্য, আর 



১০৪ যবদ্বীপের পথে 

চীন। আর ভারতীয় যুবকদেরও মধ্যে । সুতরাং কবির সাম্নে বেশীর ভাগ লোক টুপ চাপ করেই ছিল, বি ্থ 

প্রসঙ্গ-ক্রমে পলিটিক্সের কথা উঠতে, সকলেরই মুখ খুল্ল। আর প্রান সমস্ত চীনা সাহেবী পোষাক প'রে এলে 
একটি চীন। ভদ্রলোক সাবেক ধরণের চীন! পোষাক প'রে এসেছিলেন_অতি সুন্দর আর হ্ুঠাম দেখাচ্ছিল 

তাকে, তার কালে। রেনমের পা-পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লাঘ়, তার চীন। টুপীতে, আর চীনা মান্দারিনের অন্ুকারী লগ 

গৌফে। দেখলুম, এই ভদ্রপোকটার পলিটাক্সের উপর সকলেই বিরূপ। ইনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির একছন 

সন্ত; অন্য সদন্য আর কতকণ্চলি ছিলেন; আর সদস্ত-পদ ধাদের ফ'স্কে গিয়েছে কিন্গ। জোটেনি-কি নির্বাচনে, 

কি মনোনয়নে এমন কতকগুলি ব্যক্তিও ছিলেন; তার| মিউনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কোনে 

কোনও বিমযষে সাহাধ্য কবার জন্য ঝ| তাদের সঙ্গে সহযোগ করার জন্য, এর সম্বন্ধে একটু চীপ| কটাক্ষ কবে 

কথ। বঃল্ছিলেন। উনি এই সকল বাক্যবাণ থেকে নিছেকে বাচাবাব চেষ্ট। করছিলেন । দেখলুম, এ দেশের 

পলিটিক্যাল-মনোভাবঘুক্ত লোকদের ধরণ-ধারণ আমাদের দেশেরই মতন। পলিটিক্স এখানে যেটুকু আছে, সে? 

হচ্ছে, এক, চীগাদেব মধো জোব সংগঠন, যাকে সবকার ভঘ করে আব থ| বাইবে টেচমেচি হৈ-টৈ না কারে ধীে- 

ধীবে চ'ল্ছে। আর দুই, মাঝে-মাঝে অভি মোলাধেম-ভাবে কেউ-কেঁউ কব কম্পাঁকান্ত-বণিত কোলুর ছেলের 
পাঁতের মাছেব কাটার ঝ| তেভুলগোল। ভাত এক গ্রাসের প্রাথী কুকুরের পলিটিক্স । ওগাঁনে সকলেই বাইরে মণ 

পেটিয়ট আব স্বাধীনচেত। বাক্তি_বদিণ দেশআবোধ নেই, কারণ দেশই নেই বিশেষতঃ যখন সবকাবের জান্বাপ 

সম্তাবন| নম ,আর ভিতরে মিউনিসিপা।ল-কমিননরের কাঁজটা-আস্টার জন্য সাহেবদেব উমেদাবী চাল্ছে। 

ইংরেজদের অন্তগ্রহের উপব এই দেশে চীন। আর ভারতীঘ উভম জা'তের অবস্থান, এদের চটাতে কেউ ভব” 

পাঁধ না। শ্যাম আর কুল ছুই রাখ তেই চেষ্ট। সকলের । সাহেবের খোশামদ কারো, যাতে কাক-পক্ষীশ টেপ 

ন| পা; আর বাইরে জোব-গলায় অভাব অভিযোগ অবিচারের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এসবের গরতিকাঁবের কথা৭ 

বলে। কিন্তু বাঁড়াবাঁড়ি না ক'রে, ষাতে সাহেবের টের পেঘে চটে নাযান। কিন্ত ঘ্দি কেউ সাহেবদের সঙ্গে 

মানিয়ে-জুনিয়ে চল। য। সকলেই ক'রছে সেইটেই তার রাজনীতি বলে প্রকাশ্টে স্বীকার করে, তাভ'লে 

সেহ'ল কাপুরুষ, আর সকলে মিলে তাকে গালিগালাজ করবে, প্রকাশ্টে অপমান ক'রে আত্মগ্রসাদ 

লাভ করবে। 

খাওয়।-দীওয়া চক্ল সাঁড়ে-নটাব মধ্যে । এ সমঘে কুআলা-লুম্পুরে একটী সরকারী রুষি প্রদর্শনী হ,চ্ছিল, 

তাতে নান| রকম রুষি আর শিল্পজাত জিশিস আন| হয়। এ ছাড়া, মোটর-কার, কলকজ্জা, যন্ত্রপাতি, আর নান। 

দেশীয় আর বিদেশীয় দ্রব্য-সম্তারের প্রদর্শনও হচ্ছিল। সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্যে বায়োস্কোপ, আব 

নাচ-গানের ব্যবস্থ। ছিল। ভিন্ন-ভিন্ন মালাই রাজ্য থেকে আগত ফুট-বল খেলোয়াড় দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
খেলাও ছিল। মালাইদের শিল্প আর মালাই নাচ-গান আমাদের এদেশে পদার্পণ ক'রে এত দিনেও কিছুই দেখ। 

হয় নি, সেই লোভে এই প্রদর্শনীতে যাওয়া ঠিক হ'ল। তালাল! মহাশয় ফোন করে খবর নিলেন যে, প্রদর্শনী- 

বিভাগ--শিল্প-দ্রব্য প্রভৃতির ঘরগুলি-_-তখন বন্ধ হ”য়ে গিয়েছে, সন্ধ্যাতেই এগুলি বন্ধ হয় কিন্ত এ রাতে 

মালাই নাচের ব্যবস্থ। আছে। কবি ক্লান্ত ছিলেন, তিনি তার ঘরে বিশ্রামের জন্য গেলেন, আর তালাল! মহাঁশ 
তার গাড়ী ক'রে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলেন এ নাঁচ দেখাতে । শহরের ঘৌঁড়দৌড়ের ময়দানে প্রদর্শনী । 

আগত দর্শকদের ভীড় খুব | দীর্ঘকাঁয় শিখ পাহারওয়ালা, গুর্থার আকারের মালাই পাহারাওয়ালার সাহায্যে, 

ইংরেজ সার্জেন্টের কতৃত্বে অতি শ্রঙ্খলার সঙ্গে গাড়ীর ভীড় মান্ৃষের ভীড় নিয়ন্ত্রিত কার্ছে। চীনা, মালাই, 
ভারতীয় বয়-স্কাউটের দল প্রদর্শনীর দরজায় হাঁজির, যাত্রীদের সাহায্য ক'রছে, তাদের গাড়ী ডাকিয়ে' এনে আর 
অন্ত উপায়ে। স্থানটী আলোক-মীলায় স্ুসজ্জিত। সরকারী প্রদর্শনীর ঘরগুলি বন্ধ, কিন্তু ব্যবসায়ীদের 
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মি খোলা, সেগুলি খুব জমেছে। থুরুতেখুবুতে যেখানে মালাই ন।চেব বাবস্থ। সেই ঘের। জায়গাষ 

এসে পৌছুলুম, আলাদ। দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হ'ল। 
নাচের নাম 10100) রোজেওও | 'রোঙে$ শঙ্ষেব মানে হচ্ছে 'নাচ৪য়ালী, এক প্রকাবেব নাচকে 

বোঝাতেও শবটী ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে । মালাইদেব নাচ কষেক বকমেব আছে, হাব কতকণ্তপ আবাব ঘবদ্বীপ 
থেকে ধার করে নেওয়া, যেমন 908. 'জোগেখ নাচ । বোরঙ্গেও কিন্ত মালাইদেব নিচন্ব নাচি। চমৎকীব কবিক্ত- 

মণ্ডিত এর ভাবটী। এই 'প্রদশনীতে, রোঙ্গেও নাচেব মদ্গলিসেব বান সমাবেশটিব বথ। আগে বলপি। খোল। 
মাঠ একটা, চার দিক কাঠের পাচীল ব৷ বেড| দিযে ঘেবা। এক দিকে একটা ৯ ম1১, বকসগান ৯০, কাটের 

পাটাতনের মেঝে তার, থিয়েটারের স্টেজের মতন বাধ।, সিডি দিযে উঠ তে হয তাপ উপবগা ঢাক সাঙজানো- 
গোছানে। | মাচাটী বেশ বড়ে, ঠিক খিষেটাবেব মঞ্চেব মতন | দুজন নাচ গঘালী, একপাশে ওদের জ্থা বস্বাব 
চিয়ার আছে; আর বাজিয়ের দল পিছশে , বাজন। হচ্ছে একটা পক আব গোট। দুই-তিন বেভাল।বাস। 
বা্িষের বসে আছে চেয়াবে, মাচার কোণে, নাচিষেদেব পিছনে, দশবদের সামনে মুখ কাবে। মাচাৰ সামনে, 
না পাশে, ডান পাশে, নীচে মাটির উপবে দর্শকদেব জনা চেযাব পাত, মাচাব সামনাসামনি, গ্রেঙ্গা-গহেব পারে 
খানিকটা জাধগা আলাদা ক'রে, মালাই-জাতীঘ। ভদ্রমভিলাদের ববাব স্থান । 

সব জী'তের সব বয়সেব দর্শক এসেছে, তপে বাবাচীন। ব। মালাই-দেশে উপনিবিদ্ঞ চীন, আর 

মালাই যুবকের দলই বেশী। ইউবোগীয়ও কতকগ্তপি এসেছে | এই নাচ (মেযে আব পুরুষের নাচ, আবে মানে 

মেয়েদের গানও আছে । পিনাঙ্শহব মালাই থিষেটাব আব মালাই না১গানের জগ্ঘ বিখ্যাত, এই বোঙেও 

ন[চউলীর। পিনাও থেকে এসেছে । আমাদেব দেশেব ঘে শ্রেণীর ঘেঘেব। এছ বাবসাধ -এবপগ্ধন কারে থাকে, 
এই নটর! সেই শ্রেণীব। এদের পোষাক সাধাবণ মালাই (মদেদেব মহন _গাখে একটা পঙ্গা দান কৰা 

পথ্যন্ত তার আঁট হাত।, সাদ! রঙের, একট। রূডীন সাব৬১ 'একটা পণ ছডন। উন্তবাদ শাকাবে সামনে ঘাডেব দু পাশ 

দিয়ে তু কীধ থেকে ঝুলছে ; গলাঘ সোনার হাব আব 51৬ ডা কথঘেক গতি কাবে। মালাহ পবণে চল পার তা 

ফুল গৌজা; পায়ে সোনার মল, আর মেয়েদের উ?-গে [াডালীপৃক্ক বিপিটি 2511 ডি থকে ১ল্পিনেব মণো, 

অনিিষ্ট-বয়ঙ্ক, শ্যামবর্ণ, নাক চেপউী মধ্যাকার, ভঙ্গ, মোটের উপর বালতে হব, নাচের উপরন্ত তত্র 

ছিপছিপে চেহার।। নাচুনী ছুটী প্রথম চেয়াবে বাসেবাসে গান পানে | বিশুদ্ধ মালাই চির আৰ 

সঙ্গীত মালাই-দেশে আর নেই, য। আছে ত। বলিদ্বীপে শাব ঘবদধীপে | মালাইব। নান। জাতি থেকে এন 

গানের স্বর নিচ্ছে ইউরোগীয়, ভারতীয়, চীন! । মালাই খিসেটাবে মালাই নাটকের মধো, ভাবতেব শানামাণ পাবপী 

থিয়েটারের কাছ থেকে সংগৃহীত গুজরাটা, হিন্দস্থানী, ফাবসী ভামার গান হ2াহ গে পা বেগ খুবহ আছে 

তামিল গানেরও সুর এর| নিয়েছে । এ বিষযে এদেব মধ অন্থুসাবহীনহ। এসে গিখেছে | গ্রতণ আছে, 
স্বাঙ্গীকরণ নেই । তারপর, মেয়েদের গানে, চীন| নটাদেব ঘন ৯? লপকে গান পববাব চিষ্টায়। 1811009 গলায় 

গাইবার রেওয়াজ--বড়ই অস্বাভাবিক শোনায় প্রথমটায , পবে, মবদ্বীপে 5 এই অবস্থ। বালে, সেখানে বিস্তর শুনে; 

শুনে দেখেছি যে, এটা সঃয়ে যায়, তার পর আর মন্দ লাগে না। গান ভাচ্ছে মালাই 15৮0600)) পান্ছম-চাব 

লাইনের ছোটো-ছোটো! সম্পূর্ণ কবিতা _ প্রেমের বিষয়েই সাধারণতঃ কবি সতোন্ছ্র দান্তেব রসজ্ঞত। আব ববি 

শক্তির কল্যাণে শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের কাছে মালাই পান্থম তার ভাবসম্পৎ আর তার গতিভঙ্গী দই নিযে, 
ঠ 

এখন আর অজ্ঞাত বস্ত নয়। 'পান্মএর রস ইউরোপীব সাতিতা-রসিকেরা্ পেখেছেন, ফরামীতে এব 

অন্করণে কবিতাও রচিত হয়েছে । জাপানী 'তান্ক। ব| উত।' ছন্দের চোটে|ভোটে। চি্কবিভাব গহিন 

'পান্ম মালাই সাহিত্যের একটী বিশিষ্ট জিনিস। থাটা মালাই গ্রে পান্না ছু একটা শুন্লুম । শে 

৯৪ 



১০৬ যবদ্বীপের পথে 
তি ৮৮ 5:59 পি পা তশ্প পালিশ পা শা এ শি এপ্পা্্পী্ি তা শা ্পাম্পপা্পাশ্পাশ্পাস্সি শাসিপাশ্াস্পাম্শাশিল তা তিশাস্পি্টি সত তি তা পাস পা ৩ প্রা পলা পি্াতিপটিপাসিশাসিপািপাস্পাসিা সাসিপ পাত লা ও 

শব্দটা একটু নী? পরদায় টেনে শেষ ক'রে দেওয়া হয়, বেশ করুণ লাগে। কিছুকাল ধ'রে পান্ধম্ঠ গাণ্য় 

পরে, নাচওয়ালীরা নাচতে উঠুল। এ নাচে ইউরোপীয়, বিশেষ ইংলাগ্ডের ০9085 017০০ এর মতন এব? 

উদ্দাম ভাব আছে-ঘুরে ফিরে নাচতে হয়”_বর্মী নাচের মতন একটু-আধটু পায়তার! আর উ্্বার্গের ভা 

নয় ;_-ভারতীয়, যবদ্ীপীয আর বলিছ্বীগীয় নাচের মতন অতট| ধীর-স্গিপ্ধ ভাবেরও নঘ। যে দুটা মেষে নাচছিন. 
তার। দু জনে যুগপৎ ঠিক একই ভঙ্গী পালন করছিল ন|, একটু বৈষমা করছিল, কিন্তু বাজনার তাল ঠিন 

রেখে ; তাতে এক-ঘেয়ে ভাব চলে গিয়ে বেশ একটু বৈচিত্র্য আস্ছিল। কেউ কারে অঙ্গ ম্প্শ না কনে, 

সম্পূর্ণ আলাদ| ভাবে চ'ল্ছিল। কখন কোমরে দু হাত দিয়ে, ঘাড় ঈষৎ বেঁকিষে, মাথা উচ করে থেন একট 
মনোহর তাচ্ছিল্য-মিশ্র স্বাধীন ভাব দেখিষে” সলীল ভাবে ভেসে যাওয়ার মত এগিয়ে বা ঘুবে গেল, কখন? 

ব| হাতের রঙীন রুমাল খুরিযে” বিলাস-বিলোল ভাবে উঠল ; আবার কখনও ব| অবনতমুখী ই'্যে লঙ্জানম ভাপ 

দেখিয়ে অল্প স্থানের মধ্যে পদবিক্ষেপ কা'রুতে লাগ্ল। মোটের উপর, বিশেষ সংঘত নাচ, আঁপত্তিযোগ] কিছ 

নেই এতে । মেয়েবা খানিক নাচতে-নাচতেই দর্শকদের মধো থেকে একজন-একজন কা'রে দুজন যুবক 

সিঁড়ি বেষে নুতামঞ্চে উঠল, মেয়েদের সাম্নে দাড়িয়ে, কোমর বেঁকিষে ঘাড় নীচু কাবে কতকটা থেন 

ইউরোগীয় ডঙে তাদের অভিবাদন ক'রে, এক-একটী জুড়ী ঠিক ক'রে নাচতে আরম্ভ কারলে। এই ছোকরাণ 
হয় পুরো! ইউবোপীয পোষাকে, নয হালেব মালাই পোষাকে _গাষে বমাদেব কোতার ধরণে একট। টিলে 

জামা, কিংব। বিলিতী কোট, পাষে পাজামা বা পেপ্টলেন, কারে! ব| তার উপর হাট পযন্ত একট! বঙীন 

সারও বা লুঙ্গী জড়ানো, পাযে বিলিতি জুতো, খালি মাথা ব| নরম মখমলের কালে! ব। অন্য গাঢ় রঙের তুর্বা 
ট্রপীর মতন, রেশমের-থোপ|-বিহীন ট্রপী। এর! নিজেব জুডীদাবের সঙ্গে নাচে, কিন্তু এই মেয়ে-পুরুষের নাচ€ 

অত্যম্ত সংযত, এক-এক জুড়ীর ছুজন নাচিযে মেয়ে আব পুরুষ, কেউ পবস্পরেব মধো এক হাতের চেথে 

বেশী কাছে আসে না-গাত্রস্পর্শ হওযা তো দূরের কথা। এদেব এই নাচ, কতকটা যেন নাচের ভাষাদ 
প্রেমাভিনয় , যুবকের ভঙ্গীতে কোথাও যেন কন্তার কাছে প্রেমনিবেধন, আর সেইক্ষণই কন্তাব ভঙ্গীতে 

যেন তীচ্ছিলা-ভরে তার প্রত্াখান, আবার যুবকের যেন অনুরাগের সঙ্গে বৈমুখা-ভাব প্রদর্শন, আব কন্তাব 

তখন হয ঘাড় হেট ক'রে লজ্জার ভাব, ব| ধীরে-ধীরে উংস্ত্ক উতৎকন্ঠিত ভাবে অস্টসরণ। সঙ্গে-সঙ্গে 

বেশ খানিকট। জায়গা নিয়ে এরা ঘোরা-ফের| ক'রতে থাকে, দ্রুত লয়ে তালে-তালে প পণ্ড়তে থাকে । 

এই রকমে যখন নাচ চষ্ল্ছে, তখন হয় তো আর-একজন যুবক সিড়ি বেয়ে নৃত্য-মঞ্চের উপবে উঠে এল” 

নৃত্য-রত দুইজন যুবকের মধো একজনের কাছে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে” তাকে খালি অভিবাদন ক*রলে-_-অমনি সে 

দ্বিরুক্তি না ক'রে, তখনি তার নমঞ্চারের প্রতিনমঞ্ধার ক'রে, তার জন্য স্থান দিয়ে নেমে চলে এল"; নবাগত যুবক 

নাচুনী মেয়েটাকে অভিবাদন ক'রে তার সঙ্গে নাচ শুরু ক'রে দিলে, মেয়েটার নাচের নিবৃত্তি নেই । খানিক 
পরে আবার তৃতীয় ব্যক্তির এইরূপে আগমন, আর দ্বিতীয়ের প্রত্যাবর্তন । মিনিট পনেরো ধারে এই 

নাচের এক-একটা পব' চলে, তার মধ্যে হয় তো দুচার জন যুবক এই রকম ক'রে এসে যোগ দিলে; তার 

পরে নাচ থামে, মেয়ের! এসে চেয়ারে বসে, বিশ্রাম করে, হাত-পাখার বাতাম খায়; বাজিয়েদের কেউ গিয়ে এদের 

পানীয় লেমনেড ইত্যাদি এনে দেয়। এই নাচ যে বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ নাচ 
পুরো-দস্তর ঠাণ্ডা দেশেরই নাচ, গরম মালাই দেশে আর আল্সে' মালাই জাতের মধ্যে এর উদ্ভব কি ক'রে হল, 
ত। ঠাওর করা মুস্কিল। ইউরোপীয়ের। এই নাচ ভারী পছন্দ করে শুন্লুম, আর কখনও-কখনও নৃত্যপ্রিয় 
ইউরোপীয় দর্শক বসে স্থির থাকতে পারে না, উঠে গিয়ে নটাদের সঙ্গে নাচে যোগ দেয়। “বাবা"চীনে” ছোক্রাদেরও 

অনেকের অবস্থা এই রকম। আর মালাই যুবকদের তে কথাই নেই। 



কুআলা লুম্পুর যাত্রা--চীনা ক্লাব - রোঙ্গেঙ নাচ ১০৭ 

এই “রোঙ্গেও? নাচ দেখে স্পষ্ট বোঝ| যায়, এ নাচ হাচ্ছে মুলে প্রাচীন নাপাই পল্লী-ভীবনে ছোকরাদের আর 

'মধেদের প্রাণময় ক্ষতির আর বিবাহোদ্েশে তাদের প্রণয়রীতিব একটী মনোহব বলা-সৌন্ধধ-পণ অভিবান্কি | 

গানতষেব প্রাণের ক্ফুতি বা সৌন্দর্ব-হট্টির অবাক্ত অভিলাষ প্রকাশ পায নান। কলার মধা দিযে _কোথাণ বা গানে 

কবিতায়, কোথাও ব! মহাকাবো গল্সে বোঘান্সে, কোথাও বা ভাঙ্গষে চিত্রকলাম, কোথাও ব। ১মংকার চমৎকার 

গানের স্তরে; কোথাও বা বাস্ব-শিল্পে, আবাব কোথাপ ব| নান। হোটো-খাটে। গুহশিল্পে । কোনওকোনও 

ভাগাবান জাতিব মর্ধো একাধিক উপাযে। সমগ্র মালাই-জাতিব মধো তাদের সৌন্দদ-বোধেব আব 

সৌন্দর্য-হুষ্টির প্রধান প্রকাশ হয়েছে তাদের নাচে । গান-কথা বা শ্বববঞদের হয তে। নগণা, কিন্ত নাচ 

এদের আশ্চর্ষ-রূপে ভীব-প্রকাশক | যবদ্বীপেব নাচেব কথা পরে যথন বা'ল্বো তখন এ বিষযে আব একা 

মালোচন| কর্বার চেষ্। কবা ঘাবে। ঘবদ্বীপে খালি নাচেব মপা দিযে বামামণ পতি গাটিকাভিনঘ দেখে 

গীত-বিশ্মিত হ'যে রবীন্দ্রনাথ এ সঙ্গন্ধে ভাব অভিমত বলেছেন। মালাই-জাতি যখন হাব নিজেকে মধো 
উদ্ভত প্রাচীন রীতি-নীতি নিযেই খুশী ছিল, যখন তাব জীবন ছায-ঘন পল্লী শান্তি গাব প্রাঠযের মবোই 

লীমাবদ্ধ ছিল, সে-সমধে তার মেষেদের আব য্বকদেব মধো অবার্ধ নেলামেশ। উল্ত (এখনল এই অবস্থ। 

একেবারে যায নি, যদিও ঘতই দিন যাচ্ছে তত ধম-প্রাণ' মুনলমান হবাব চেষ্টায় এব নিজেদের দেশের মন্দ সুন্বণ 

পাতিনীতি ত্যাগ কবে একেবারে আবব বনে সাবার চেষ্ট। ক'বছে,তাব মধো মেযেদেব বরা টোপ ঢেকে 

বেখে দেবার ববরত। আমদানী কববাব চেষ্টাট। হচ্ছে একটা )| মালাই জাগততিব জীবনের সেই "সোনার যগে' 

তাঁদের মধ্য পূর্ব-রাগ হ'ঘে বিয়ে হ'ত, আব তখনই' 'এই বকম নাচ এই প্ব-বাগেব বাহ প্রকাশ হিসাবে দারিয়ে 

বার। এখন মোহম্মদীয ধর্মের প্রভাবে গহস্থ-ঘবেব মেধেদেব নাচ পূবোপূবি বন্ধ হ'ঘে গিয়েছে, এই নাচ বোঙ্গেও 

নটাদের উপজীবা হ'যে পড়েছে । যুবকেবা এই নাচে এখনও নটাদেব অঙ্গে যোগ দম বটে, কিন্ত িশিসট। আর 

নিদেষ সামাজিক ব্যাপার থাকৃতে পাবে না, কারণ এব বিশ্ুদ্ধি আব পুবে। নেই । কিছ্য ইউবোগেব নান উদ্দাম 

নাচেব বীভসতার কথা ভাবলে, এই ধরণের নাচকে খুবই একট। মাত রুচিব, সত্ঘত-ভাবেব অথচ মাধূধ-পুণ নাচ 

ব'লে স্বীকার ক'রতে হয। কুমালা-লুম্পুরেব প্রদর্শনীতে এই নাচ ছ-বাধ দেখবাব আমাদের হনোগ হায়েছিল। 

পবে ইপোঃতে আমাদের বাসাতে রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য এই নাচের বাধস্ছ। কন| হায়েছিল-এব সংখ 

শালীনতাটুকু কবিকেও বিশেষ-ভাবে আকুষ্ট কারেছিল। 

নাচনী ছুটী মাঝে-মাঝে বসেবাসে অথব! আন্তেআন্তে খুবে-ঘুরে বেড়িয়ে গান ক'বছিণ সহ 1715069 

শরে-_এই ব'সে-বাসে বা ঘুরে-ুরে গান গাওঘার কালে তাব! কাঠের পাটাতনে জুতে।-পব। প। ঠকে-ঠকে তাল দিচ্ছিল 

__সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পাষের মলগুলি বেজে উঠছিল । মালাই স্ুরগুণি বেশ করুণ আব সো আর, এহ সোজা দে 

কতকট। ঘেন আমাদের দেশের স্্রর ক'রে সংস্কৃত ব। বাঙল|। শ্লোক পাঠে মত পাগছিল । মোটের উপর, এই 

“রোঙেড, নাচে, মালাই সংস্কৃতির একটুখানি শ্মন্দর আর উপভোগা বিকাশ দেখবার চঘেগ ঘটল গামাদের। রাত 

প্রায় বারোটায় বাসায় ফের গেল । 

মালাই ছোক্রারা অনেকেই বড়ো! ঘরের, তালালাব সঙ্গে ইংরেজীতে আালাপ ভুডে' দিলে, আমাদের 

সঙ্গেও বেশ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করলে । এর! আপসে মালাই ভাষায় হাসি ঠাট। মঙ্কব। কারে কথ কটচ্ছিল_ 

এদের মুখে মালাই ভাষ! যেন তার অস্থ্য ব্যগ্রন-বর্ণের উচ্চারণে আব তার টান-টোনে। আমার কাছে পরিচিন 

সাওতালী মুণ্ডারী ভাষার মতন লাগৃছিল। মালাই আর সাঁতালী মুগ্ডারী, এরা সম্পর্কে জ্ঞাতি হয়_মূলে 

এক ভাষা থেকেই এদের উৎপত্তি; তাই কি আমার কাছে প্রতীষ্পমান হ'ল এদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য ? 
ব্রাসস্শগস্বৃসম্া 

৮৫ 

পপি 
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রবিবার, ৩১শে জুলাই; ১৯২৭। 

আজ রবিবার । সকালে নান। কবি-দর্শনাগী লোকের আগমনে, আরিয়ম্কে আর আমাকে ক্যাপ, 

থাকতে হ'ল তাদেরকে নিয়ে। আমর! এদেশে ভ্রমণের জন্য সাধারণ ইংরেজী টের পোষাক মাত্র এনেছিলুম- 

সাজ! জীনের এট্, সাথ। গলা-আজাট| জাম|। ডিনার, সান্ধা-সমিতি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কবির সদ 

মামাদেবও উপস্থিত থাকতে হাচ্ছে-সঙ্গে দেশী পোষাক ধুতী-পাঞ্জাবী ছাড়। আর কিছু নেই। আজ আমব। 

স্থানীঘ এক দরজীর দোকানে গিয়ে সাদ। আর কালো রেশমের আচকান পা-জাম। আর টুপী তৈরী কর্বাৰ 

বাবস্থ। ক'রে এলুম। ভারতীয় ভদ্র পোষাক হিসাবে, কোনও রকমের লঙ্গ! আচকান ব! খেরওয়ানী-জাতীদ 

আওরাখ। এক-রকম গৃহীত হ'ঘে গিষেছে। বাঙলাদেশে অবশ্য আমর! সামাজিক অন্ষ্ঠানে নিমন্ত্র-সভাদিতে 

আমাদের খাঁটি বাঙালী পোষাক-ধূতী পাঞ্জাবী আব চাদর-_প'বেই যাই, কিন্তু বাইরের পক্ষে, বেখানে সমস্ত 

অ-বাঙালী আর ভারত-বহিভ্ত লোক নিম়েই কারবার, সেখানে ধুতীট। ঠিক সুবিধার নয়। আমাদের অভান্ত 

হ'লেও, একটু বিসদূৃশ ঠেকে , পা-জামা-জাতীয় সেলাই-কর! আধোবন্ত্র পরিহিত, শিরোভযণ-যুক্ত অন্য জাতীঘ 

লোকেদের মধো, ধুতী-পর! খাপি-মাথ। বাঙালীকে কেমন ঘেন টিলে-ঢাল॥ কেমন 'হংসমধ্যে বকো যথা-গোছ 

বেখাগ্ন। দেখায় । তাই মনে হয, বাঙলার বাইরে বাঙালীর পোষাকে তার প্রাদেশিকত। বর্জন কবাই 
ভালো। ঘে-সকল ভারতী মুসলমান মহিল! আজকাল পর্দার বাইরে আস্ছেন, ঘেরা-টোপ ছেড়ে দিযে 

সহজ-ভাবে অন্য মেয়ে পুরুষদের সামনে মুখ খুলে দাড়াতে সক্কোচ বোধ করছেন না, তাদের মধো ধার। ঘরে 

পাঁজীম! প'র্তে অভান্ত, তার। বাইবে এই অশোভন ভারত-বহিভ্তি পাঁজাম। আর প'র্ছেন না, তারা 

পৃথিবীর অন্যতম সৌষবম্ষ নারীর পরিচ্ছদ সাড়ীই পার্ছেন। শিক্ষিত সিন্ধী, পাঞ্জাবী হিন্দু, শিখ, আর 
অন্য হিন্দু মেয়েরাও, ক্রমে পেযাকে এই অশোভন এবং প্রাদেশিক রুচি বর্জন ক'রছেন, সাড়ীর চল 

ক্রমেই বেড়ে উঠছে । পুরুষের লম্ব। আঙরাখ।, পাজামা, মাথায় পাগড়ী ব| কোনও রকম ট্রগী। আর মেয়েদের 
সাড়ী; এই এখন জাতি-শিবিশেষে আধুনিক কালের শিক্ষিত ভারতবাসীর বাইরেকার পোষাক দাড়িয়ে বাচ্ছে। 

আমাদের তাই ইংরেজী পোষাক আর ধুতী, এই দুইয়ের বদলে আচকান প্রভৃতির বাবস্থ। করতে হ'ল। কিন্তু 
আচকান ব। চীপকান ততট। অভিজাত দেখতে নর , আর হালে এই রকম ছ'টের আচকান বা চাপকান, ইংরেজদের 
ঘর-গৃহস্থালীর আর কুঠী-আপিসেব চাকর-নৌকরদের কথাই মনে করিয়ে দেপ়্। বোতাম-আট! চাপকানটা 

যেন জোব্ব। আর বিলিতি কোটের মাঝামানি একট| আপস-নিষ্পত্তি; বানুভাইয়ার চাপকান, ব| খিদ- 

মদ্গারের চাপকান, যেন আংখে।-ইপ্ডিয়ার মৃত্তিমতী অশন্চচারণা । প্রাচীনকালের দিল্লীয়াল ব| লখনবী মুসলমানদের 
সাদ! মল্মলের বা অন্ত কাপড়ের যে চমৎকার পোষাক হ'ত, ঠিক একেবারে চাপকান বা আচকান নয়, বরং 

তার চেয়ে লম্ব। জিনিস, তার উপর সদ্রী বা ওয়েস্ট-কোট, সঙ্গে চুড়ীদার পাজামা, আর মাথায় দোপাল্লা সাদা রেশমের 
হতোর কাজ করা ট্রপী_-তার সামনে আজকালকার আলীগড়-অন্ুমোদিত স-ফেজ আচকান-ময় মুসলমানী 
পোষাক আমার চোখে অতিশয় সৌষ্ঠবহীন দেখায়। এই-সব কারণে চাপকানটা আমার ততটা পছন্দসই নয়, যতটা 
সাবেক কালের আভিজাত্যের অশ্সারী ঘু্টিদার শেরওয়ানী-হ্বাতীয় জামা । যাই হোক, এই সমস্ত ৪9708] বা 
পরিচ্ছদ-বিজ্ঞান-ঘটিত খু'টা-নাটা চিস্তার অবসর ছিল না; দেশ থেকে মনের মতন দেশী পরিচ্ছদ তৈরী ক'রে 
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৪ আনিনি, আর সঙ্গে বিলিতি ঈভনি৬-্ট৪ ছিল না। আর তিন বব ছ:ধরাবস্থায ইউবোপে থাক্বার কালে, « 

»[ট কখনও করি-৭ নি ), ধৃতী ব| সাদ। স্রট প'বে ঘেখানে ধাওয়। শোভ। পাবে ন।, সেখানকাব ছনা তাঁডাতাডি 'একট। 

কছু করিঘে নেওয়। চাই । কআলা-লম্প্রবে গিয়ান ফি” নামে এক শিখ ভদ্রলোকের কাপড-চোপন্ড আব 

'বভীর মন্ত দোকান চ'ল্ছে,__-একটা ছোটে।-খাটে। হোধাইটা গযে-লেডল-“কাম্পানীব (দাকান বল্লেই হয, “সথানে 

কাপড় দেখে জামার মাপ দিয়ে এলুম। দোকানের দে পন্তাগরটী এসে আমাদেব মাপ নিষে কাপড় ভাটিবে, 

(স পোষাকে ইউরোপীয়, ধর্মে মুসলমান, জাতিতে মিশ্র-তীব বাপ ভাবতীয, ম। মালাই, মালাই গাব ইংবেজী 

ভাড়া আর কোনও ভাঁষ। জানে ন।। 

মপাক্-ভোজনের পরে আজ আাকাশে খব ঘনিধে' মেঘ কারে এল”, খব ঝম-বম কাবে বুটিও পাডতে লাগ্ল, 

নীচে ক্লাবঘরেব বৈঠকখানাটাতে আমব। জমাযেৎ হ'লুম | সমধোপামোগী বই হিসাবে আম্ব সঙ্গে গান। পকেট: 

সপ্নবণ “মেঘদূত" একথানি ছিল, সেটা বাব কারলুম। ব'সে-বাসে পড়। খাচ্ছে, 'এমন সময়ে কবি নীচে এনেন | বাট 

তাকে এগিয়ে দিলুম |  বর্ধাব কবিতা সঙ্গদ্ধে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আপাপ চাল্ল। আমি তাকে 

বললুম-এটা একটী লক্ষা করুবাব জিনিস, বৈপিক কবিতা পবণর্তী যগেব সাস্কৃত কিতাব মত 

বধ্ধার বডে। একট! শ্বান নেই, দ্রচারটা জাধগাষ ছাডা| সাধারণ সংস্কতে আব ভিন্দী আব 

বাঙলা বর্ধার কবিতায় আমব। যে বস মন্বাদ করতে * পাই-প্রারুটেব ঘনঘটা, বিদ্া্েল চমকানি, 

কদগ ফুল, কেযা, বিবহিণী, মধর, বুন্দাবন-এক-একটী সংস্কৃত শ্লোকে আাব পুবাতন হিনী পদে 

ব| মল্লাবের গানে থে রস যেন জমাট বেঁধে আছে--বিজুরী চর আকৈ, মেহ। গরটজ, লবজৈ যোবৌ জিঘব। 

পূব পছওআ পওঅন চপতু হৈ, কৈসে বার দিযর1।_“মহাবাজ। কে প্অডিঘা খোলে।। ছাই দন-ঘট। বসকী 

বৃদ পটঁড় ॥_«এ ভর! বাদর, মাহ ভাদব, শূন্ট মন্দিব মোর'--আব৭ কত ভোটো-ছোটে। পদ বা পদে ভগ্রাংশ ম। 

আমাদের মনে লেগে আছে,সেই সবে, আব সমগ্র সংস্কত সাহিতোব মধ্যে নে বস ওত-প্রাত ভাবে মিশে 

বেছে, তার কোনও পরিচয় কি ভারতের প্রাচীনতম কবিতা নেই! বর্াব মবোকার মে বোখান্স। খে 

ঘিস্টিসিজম্ বা ভাবের অস্থর্ূখিত/_-এ জিনিস কি প্রাচীন আরেব৷ উপলদ্ধি কাধুহে পাবে শি অথচ ইন্দ 

বজ্জ হেনে বৃত্রঅন্গরকে মেরে, মেঘ থেকে বাবি-ধার! উন্মুক্ত কার্ছেন, 'প্রঠৰ বর্ষ। নামছে পিজ্জন-দেব বায়োছেন। 

মরুদগণ রয়েছেন, বর্ষ্র কিছু কমী ছিল না; বর্ধাব জল পেঘে বাঙের ফা ঠ মার তাদের হাক-ডাক? বৈদিক 

কবি লক্ষ্য করেছেন, তাতে আর কিছু হোক না হোক তাব পরিহাসবস-বোধ সাড। দিমেছে, হিনি প্িকুকলেব 

পড়্য! ছেলে বা দক্ষিণীকামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে মাঠের মধো গল।-সাধাম ততপণ এই দর্দবনগুলীব তুলন। করেছেন 

কিন্ধু বর্ধার মেঘের স্সিগন শ্যামলতা, বনের কোমল সনুজ_মেশৈষেচিবধঙ্থবং বন উলঃ ্যানান্তমাপক্রমৈ?-বৈধিক মুগের 

লোকের চোখে পড়ে নি, তাদের চিন্তকে স্বপ্পাবিষ্ট মোহাবিষ্ট কবে নি। অথচ বৈদিক কৰি থে কিছু দেখতে জান্তেন 

ন|, ত। তো নয়। আকাশের আলো, উষার গোলাপী আর হধষোদয়ের সোনালী-_এইপগুলিহ ভাদের চিন্তকে যেন 

বেশী ক'রে অভিভূত করেছিল । আকাশ, উদার উন্মুক্ত আকাশে উষার পবে হরধেব উদয়, আকাশ-ভরা আলে।, 

পূর্ণ আলো-_এই হচ্ছে যেন বৈদিক প্ররূতি-বর্ণনার মূল-স্ছর্ন। কিন্তু পরবতী ঘুগে ভারতের কব্য-সরম্বতীর বীণাঘু 

প্রকৃতির যে সুরটী বেশী ক'রে, আর সব চেয়ে বেশী দরদের সঙ্গে বেজেছে, সেটা হচ্ছে বর্দার স্তর, অরণ্যানীর মহিম]। 

এর কারণ কি 1”-_কারণ-সম্বন্ধে আমার একটী মতবাদ আগি কবির কাছে নিবেদন কা'রলুম, যে, বৈদিক কবিতার 

প্রাকৃতিক অস্থপ্রাণনা ভারতের বাইরের, ভারতের তিতরকার নয়,_ঈরানের মরপ্রান্তুরের মধ্যে, ভার বিরল-শষ্প 

পর্বত-পথের মধ্যে, যেখানে ভারতের ঘনঘটাময় প্রাবুট্কাল অজ্ঞাত ছিল, সেখান দিয়ে ঘখন আর্ধের| ভারতাভিমুখে 

আগমন ক'রছিল, সেই সদয়েই, ভারতের বাইরে, তাদের কবিরা যে সমস্ত দেবা্নার খক্ বা স্ক্ত বা কবিতা রচন। 



১১০ যবদ্বীপের পথে 

করেন, তার 'আনেকগুলিই ভারতে তাদেব সঙ্গে-সঙ্গে এসে পৌচেছিল, আর তার পরবত্ যুগে ভারতে ৭১ 

ধক্-কুক্তের সঙ্গে একত্র গঞ্ধেদে আব অন্য বেদে গ্রখিত হয়েছিল । ভারতের বাউরেব প্রকৃতির ছাপ বৈদিক আ যের 

মনে কিছুকাল প'রে বিদ্যমান ছিল, ভারতে এসে ভারতের প্ররূতিকে আন্তেআস্তে সেদেখতে শিখলে । তার 'বে 

খন ভারতে এসে কোল (ব| অস্টিক ) মার দ্রাবিড অনাধের সঙ্গে আধদের মেল।-মেশ। হ'ল, আধে অনাধে নিলে 

যখন ভারতীয় হিন্দু সভাত। গ'ড়ে তুললে, যখন আর্ের। আর বিদেশী বিজেতা রইল ন।, তখন ভারতের প্র 

'আধের ভাষাব কাবো ধবা দিলেন--মহাভারত বামায়ণের কবিতায় ভারতের বন আর ভারতের বধার আপ" 

পুরোপুরি ধর| দিলে যাই হোক, “মেঘদত” থেকে সবে আলোচন। ক্রমে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আব বৈদিব 

ভাষাতব্ের দিকে গতি নেবার যোগাড ক'রৃছে দেখে, নিজেই ক্ষ্যামা" দিলুম | কারণ, বহুদিন পরে অমন দশ 

মেঘের কোলে নারকেল গাছের চডেোর পু্মীভূত সবুজ স্ষমাকে নিরর্থক আর বার্থ করলে, নিজেকে বঞ্চিত কপ 

হয়, আর কবির উপর৭ উৎপীডন কর! হয়। ব|-প্ররুতির শোভার পূর্ণ অন্গভতির মধো তাকে একলা বেখে। 

আমার 'মেঘদত' নিয়ে আমি অন্যঞ্জ চ'লে এলুম । 

বিকাল তিনটে সাডে-তিনটেব দ্রিকে বৃষ্টি একট্র ধরতে, আমর! আবার এগজিবিশনে গেলুম, যেখানে গত 

রাত্রে রোদ্গেঙ” নাচ দেখে এসেছিলুম ॥ এগজিবিশনে আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, মালাই শিল্পের নিদর্শন দেখ।। 

একটী ঘরে মালাই জাতির হাতের কাঙ্গ নানা স্বন্দর-্রন্দব জিনিস সংগ্রহ করেছে । এদের রপোব কাজ নেশ 

স্রন্দর--ছোটে| ছোটে। জিনিস, কোমর-বন্দের কাজ-কর| রূপার বগ্লস, ছোটে-ছোটে। নক্সাদার বাটী, কৌে। 

এই সব রেশমের লুঙ্গী, অতি চমৎকার সব রঙ) সোনার জরীর কাজ করা, বেনারসী কাপডের মত রেশমী 

কাপড় 7 11007058771 ব্রেঙ্গাভতে তৈরী পিতল-কাসার বাসন, পানেব বাটা; লোহার দা, ছুবী। ইস্পাতের ক্রিম, 

পযসা বা চুরুট রাখবার ঢাকনদার পেউক-_নান। রঙে রঙানো বেতের ব। তালপাতার তৈরী এই সব। 13800 

০1]. অর্থাৎ পাতায় বা বেতে বোনার কাজ হচ্ছে এদের এক শ্রেষ্ঠ শিল্প। আমি ছোটো-ছোট। ছুই-একটা 

জিনিস নিলুম, বেতের কাজের নমুন! হিসাবে । নুরেন-বাবু শান্কিনিকেতন কলা-ভবনের কিছু কিংখাব-জাতীয় কপ 

'আর অন্য জিনিস সংগ্রহ করলেন! 

মাঁজ বিকালে পাচটায় ছিল কুআল।-লুম্পুর শহরের মিউনিসিপালিটির তরফ থেকে কবির অভিনন্দন, স্থানীম 

টাউন-হলের বাড়ীতে । প্রচুর লোক-সমাগম হয়েছিল, স্থানাভাবে অনেকে হলে জায়গ। পেলে ন।। চীন! আৰ 
তামিল লোকই বেশী ছিল, কিছু পাঞ্জাবীও ছিল। সেলাঙর-রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেপ্ট শ্রীঘুক্ত এ. 10177 

জে লর্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; সভাপতি, আর স্বাগত-কারিণী-সভার নেত। শ্রীযুক্ত 1,010 070৮ 

117০ লোক্-চাউ-থাই কবির প্রশন্তি প্লেন, কবিকে মাল্য-দীন হ'ল, তার পর চমতকার একটী রূপোর আধাবে 

করে তাকে অভিনন্দন-সুচক মান-পত্র দেওয়। হ'ল । কবি সংক্ষেপে চুই-এক কথ। বললেন; আর তার জীবনের কা 

আর তার বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে | তিনি বলতে এসেছেন তা৷ পরের দিনের সভায় বলবেন ব'ললেন। 
সভাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্গ্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। এর নাম স্বামী আগ্যানন্দ। এব 

কাছে শুন্লুম যে কুআলা-লুম্পুর শহরের বাইরে শহরতলীতে মিশনের একটি শাখা আছে। তার সংলগ্ন পাঠাগাব 

আছে, স্থানীয় তামিল হিন্দু যুবকের! সেখানে গিয়ে পড়া-শুনো ক'রে থাকে । বাইরে থেকে আগত হিন্দু জন-সাধারণ 
এসে ৯।৪ দিনের মতন সেখানে আশ্রয় পাঁয়-__কতকটা ধর্মশালার ভাব। বৎসরে কতকগুলি উৎসব হয়। পরম্হংস- 

দেবের জন্মদিনে প্রচুর আহার্ধ অন্ন-ব্যপ্লন বিতরিত হয়, তামিল কুলী আর অন্য গরীব লোক আর ভদ্র হিন্দুরাও 
এই মহোত্সবে যোগ দেন। চীনাদের সঙ্গে বেশ সন্ভাব আছে, এই জন্মোৎসবে তারা স্বেচ্ছায় টাকা দিয়ে সাহাযা 

ক'রে, পুণ্যকার্ধে শরীক" হয়। 



কুআলা-লুম্পূর ১১১ 

আমাদের বাসাব অন্থান্য অভ্যাগত কবি-দর্শনেচ্ছদেব মধো একটা পাঞ্জানী বারিস্টারেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হা'ল। 
একেবারে প্রোট নন। হিন্দু। এদেশে কিছুকাল থেকে, বেশ পশাব জমাচ্ছেন । একটু অতাধিক সবল লোক । 
পথি, ইনি আব পাঁচজন ভদ্রলোকেব সঙ্গে আমাদের বাসাব বৈঠকথানাঘ বসে মহা তক জঁড়ে দিয়েছেন । এব 
শ্রোতার! বিক্ষে কৌতুক আব পরিহাস-মিশ্র ভাবে এব কথ। শুন্ছেন। এব কথ| হচ্ছে এই 2-করি যে খিশ্ব- 
চাবতীর আদর্শ নিয়ে ঘুবে বেডাচ্ছেন, এট| তাব পণ্ুশ্রম হচ্ছে। লোকে তাৰ কথ। ণৰবে ন|। তাব উচিত, 
তাবতীযদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ কবে একটী বডে। বিজ্ঞান-মন্দিব খোল | এই বিজ্ঞান মনিব ভারতের 

[শর্ট রাসায়নিক আর পদার্থবিৎ সকলে শাহত হবেন, আর ভাবা জীবনেব একমার উদ্দেশ্টা ঠিসাবে, একট! জিনিস 
শাবিফাবের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবেন । জিশিসটা আব কিছু নয কান বকম সাঙ্বাতিঞ গ্াণহন্থারক 
পশ্যি-ঘার নাম আগে থাকতেই তিনি দিযে বা [চেন 1)0510) 1১ অথাহ মৃতা বমি এই বশ ভাবতবমের 

কান? স্থানে বাসে পৃথিবীর যেখানে খুশী চালাতে পাবা যাবে, আব মে পপ্তব উপবে এই রশ্মি পাবে ত| একেবাণে 
রিংস হাষে মাবে রকমারি 1)01৯০।) 1585 বিষাক্ত গাস আব লডাউবেব পোমাঘ৭ তি ধম প্ণংস কবি পাবুণে ন|। 

ভাবতবাসীর। যে দিন এই 1110) 1২) আবিফাব ক'বতে পারবে, সে দিনই পুথিবীপ হাবৎ জাতি ই বিশ্বভারতীব 
বাণা শুনবে, ভারতের সভাতার তাদের আস্থ। হবে। উদ্ুলোক নিজে তার এই 1)601711১-বাদ আব কাধে তাৰ 
পবিণতির সম্তাবন। আব উপযোগিত। সন্ধন্ধে দুট নিশ্বাস পোষণ কবেন। ভান কখাদ, অন্য শদ্লে।কেপ। কেউ 
তাকে উৎসাহিত ক'রে, আর কেউ বা তাব সঙ্গে মত-বৈপবীতা প্রকাশ কাবে, তাকে নাচাচ্ছে । কগ।টী পাগলের মঙ 
শোনালে 9, যে মূল চিন্ত। থেকে এই 1101 1২৮ব খেবাল তাব মগজে গছিমেছে সে মুল চিন্তাটা 5০ .এ৯-- 
২1 ১15 1)0010) 101৮ 1)০]100)। ঘিদি শান্তি চাও, তে| লঙডাউযেব জনা তৈবা থাকে।”। শকিব আগপাতে শন্ধ। 

আাব শান্থি। অবশ্য এই মনোভাবের বিপক্ষে মুক্তি আছে। যাক -1)10-185-৭থ1ণ| ভদপলে।কটী কবিব 

কাছে তাব প্র্যানটা কবি ঘাতে অন্ঠমোদন ক'রে স্বীকার কবে নেন ভব জনা বিনীত-ভ।বে নিবেদন ৭ পাবেছিলেন | 

গ্রথমটান কবি একটু চ'মকে উঠেছিলেন-_এই অভিনব প্রশ্থাব শুনে পরে তিণি হাফ্হেহাসছে ভাকে বাল্লেন 
থে তিনি ৪ প্ল্যান বোঝেন না-_আপাততঃ তারই প্রস্তাবিত পদ্ধতি অভসাবে চেষ্ট। কাবে দেখ। যব ন।। 

বাত্রে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত মনৌজ মল্লিক মহাশয়েব বাঙীতে কবিব নিনন্বণ ছিল, স্দে আমবাও বাদ পডি নি। 

ববিব কুআলা-লুম্পুরে আগমন উপলক্ষে মনোজ-বাবুব বাডীতে দেন বটঙ্ব-সমগম হাঘেছে। সেবেছগানের শব 
নন্দী, মালাক্কার গুহরা, আর অন্য বাঙাপী, সপরিবারে এর অতিথি । বাছালী চাডা, স্থানীঘ ভাবতীয় অন্ত 

কতকগুলি ভর্র-সঙ্জনও নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন-সন্ত্রীক আধুক্ তাপাপা। আক বীরন্দামী, বাত সাহেব গুক্ 
সব্বায়! নাধুড়ু (ইনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধি, ভারতীঘ কুলীদের হপিবা-অভধিধ। দেখবার জন) শিনুক্ু ) 

প্রভৃতি । একট! জিনিস আমরা লক্ষ্য ক'রলুম, আর সে সন্ন্ধে কবি9 আমাদের কাছে সাধুবাদ করেছিলেন, 

ঘে এই বাঙালী ভদ্রলোকটা অন্য ভারতীয়দের মধ্যে কেমন জগমিঘে নিষে বসেছেন প্রাদেশিক-মভিমান-বঞ্জিত 

হ'য়ে, অকৃত্রিম হগ্ঠতার সঙ্গে এর| বে মেলা-মেশ। ক'রছেন-_ বাঙালী, তামিল, লুপ্ত, দিশ্হণা, পারাবী _এট। দেখে 

খুবই আনন্দ হ'ল। মল্লিক-মহাশয় যে সকলেরই শ্রদ্ধ। আর ভালোবাসার পাত্র ভাগে এখানে আছেন, এট। দেখে 

আমরা বিশেষ প্রীত হ'লুম । আমাদের খাওয়াচ্ছেন বাঙালী খবের গৃহিণার॥ আহারের ব্যবস্থ। পরদেশী মতে 

চমৎকারই হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত নান্দের মহাশঘের শিশু কন্যাব সঙ্গে ভাব জমিঘে নেওয়া গেল, এই শিশুটা 

মামার মালয়-ভ্রমণের একটী আনন্দমগন স্বৃতি। বাঙালী অ-বাডালী কেউ কবিকে ছাড়লেন নাঃ ভাকে গান 

শোনাতে হ'ল। এইন্বপ স্বজাতীয় বান্ধব সশ্মিলনে পরণ আনন্দে আমব। সঙ্ধা। আার প্রথন যাম দাপন কারে 
বাসায় ফিরলুম । 
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১১২ যবছীপের পথে 
শা ৩৩ পা শ্ ৮ 

| . ১লা অগস্ট ১৯২৭, সো: 'ব। 

রাও সাহেব শ্রীযুক্ত স্থব্বায়৷ নামুড়, মালাক্কায় এর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, ইনি আজ ছু:বব 

পর এলেন কবির সঙ্গে দেখা ক'বুতে। এঁর কাছ থেকে মালাই দেশের ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে আরও .চু 
খবর জানা গেল। ইনি ব'ল্লেন, খতকর! ৮* জন শ্রমিক তামিল, ৯ জন তেলুগু, ৪ জন মোপল| ( মালয়ালম- 
মুসলমান ), বাকী হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী । রবার-বাগ।নে না'রকল-বাগানের যার! কুলিগিরি ক'রতে আসে, তার! অনেবে 

অর্থাভাবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আস্তে পারে না। যদি এরকম সম্ভাবনা থাকৃত থে তার! যে কয় বছর 

মেয়াদ নিয়ে বাগানে খাটতে যাচ্ছে, সেই মেঘাদ উত্তীর্ণ হ'লে, নিজে ধান চাষ কর্বার জন্য বা নশ- 
ফুলুরীর তরী-তরকারীর বাগান কর্বার জন্ত সরকারের কাছ খেকে এক ট্রক্রে! কারে জমী পাবে, তা ভালে প্রা 

সকলেই স্ত্ীপরিবার নিযে এসে এদেশে কায়েমী অধিবাসী হারে যেতু। কিন্তু যাবৎ এদের ছোটো এ৭ট 
ক'রে ভূখণ্ড পাবার কোনও স্থযোগ ঘটছে না। তাই এই সব ভারতীয় কুলীর অবস্থ। হয়েছে জ্রিশঙ্। 

মতন, বা ধোবার কুকুরের মতন, “ন ঘর-কা, ন ঘাট-ক।”। কিছু টাকা জমিয়ে ঘি ঘবে ফিরুল, সে টাক। 

ছু-দিনে ফুঁকে দিয়ে আবার এল" কুলিগিরি করতে । তবে এর! স্ত্রীপুরুষে খাটে ব'লে, অনেকে আবাৰ 
সম্ত্রীকও আসে। সমশ্ত। হচ্ছে, কি কারে জমী দিয়ে এ দেশে এদের বসানে। ঘায়। মালাই সরকান 
(আর কতকটা ইংরেজও )' নারাজ--দেশে বেশী ভারতীয় বাস করে এট| পছন্দ করছে না। অথচ দেখে 

বিস্তর জমী প'ড়ে আছে, মাগতষের অভাবে আবাদ হচ্ছে না। শ্রীযুক্ত স্ববায়। বল্লেন যে ভারত সরকাবের 
লেখালেখি চ'লছে মালয় সরকারের সঙ্গে, যাতে ভারতীয় কুলীর! মেয়াদ-অন্যে কিছু ক'রে চাষের জমী পাঘ, 

আর তিনি আশা করেন যে এ বিষয়ে মালয় সরকার অন্তকুল হবে ।_-তার মতে, মোটের উপরে কুলীদেব 
নৈতিক অবস্থা ভালোই । বিকালে একদল পাঞ্জাবী এল' কবিকে দর্শন ক'রতে__শিখ, হিন্দু, মুসলমান । 

এদের মাতব্বর হিসাবে সঙ্গে ছিল একটী মুসলমান ফৌজী লোক, বোধ হয কোঁনে। ধনী চীন! বা অন্য-জাতীন 

লোকের বাড়ীতে দরওয়ানী করে। সকলেই সামান্য কাজ করে, মিক্্রী, মোটর-চালক প্রভৃতি । ছুই একজন 
অর্ধশিক্ষিত হিন্দুও আছে, এদেশে চাকরীর প্রত্যাশায় এসেছে । কবি তখন অন্য কতকগুলি লোকের সঙ্গে 
কথা কইছিলেন, তাই আমাকে খানিকক্ষণ ধ'রে বাড়ীর হাতার ময়দানে ব'সেবসে এদের সঙ্গে আলাপ জমিযে' 
তুল্তে হ'ল। মুসলমান ফৌজী লোকটা জানালে যে সে শুনেছে যে কবি একজন আল! দরজার শাএর অর্থাৎ 
উচ্চশ্রেণীর কবি তো বটেনই, তা ছাড়। তীর প্রতি খোদা-তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি সুফী 'সাধকের যোগা 

তসওউফ্ বা ব্রহ্গজ্ঞানও পেয়েছেন। এই শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নমস্ত। তাই তার 
তার দর্শনের জন্য এসেছেন । আমি সংক্ষেপে বিশ্বভারতী, কবির কি উদ্দেশ্যে এই বৃদ্ধ বয়সে ভ্রমণে বহিরগমন, 

এই সব সম্বন্ধে কিছু বল্লুম। কবিকে উপহার দেবার জন্য সঙ্গে ক'রে এর! নিয়ে এসেছিল একটা সামান্য জিনিস 

_রঙ্কর। ছোটো একটা মাটার ভাড়ে একটী কাপড়ের গোলাপ গাছ, তাতে ছুটো লাল কাপড়ের ফুটন্ত গোলাপ, 

একটী কালো পাখী গোলাপের পাশে বসে আছে। কবির কাছে এদের নিয়ে যেতে, এরা তাঁকে অভিবাদন 

করে ফ্লাড়াল”, ফৌজী লোকটী উদ্ুতে বিনয় ক'রে তার আনীত উপহারটা দিলে, ঝ'ল্লে যে কবি হচ্ছেন 
ভারতের বুল্বুলঃ ভারতের দিল্ হচ্ছে গোলাপ, তার কাছে কবি তার গান শোনাচ্ছেন তাকে মুগ্ধ কারে 

দিচ্ছেন, তাই কাপড়ের তৈরী এই গুল্ আর বুল্বুলের মৃতি তারা এনেছে। কৰি ই সকল অতি সাধারণ 
গ্ ৮. তু 

লোকের কাছ থেকে এই ভাবে সমাদর পেয়ে আনন্দিত হলেন, যথাযোগ্য উনি খুশী ক'রে সকলকে 
বিদায় দিলেন। আমি এদের প্রতুযদ্গমন করবার জন্য সঙগে-সঙ্গে এলুম। একটা পা 



কুআলা-লুম্পুর ১১৩ 

: কাছে এসে অতি বিনীতভাবে তার পাঞ্জাবী গ্রামা উচ্চাবণের উদছ্বমিশ্র হংরেজীতে বল্লে যে, "মিডিল্" আর 

“নকুল্-ফীয়নল্” বা “ম্যায়টিকিউল্যাশন্” পাসকব। স্থযোগা ভাবতীঘ লোকেদের এদেশে চাকরী জটাছে না, 

;স শেষোক্ত পরীক্ষ। পাস কবে এসেছে, কোনও কিছুব সধিণ। ই7চ্ছ না, বেকাব বসে থাকিতে হচ্ছে 

কবির সঙ্গে গভরনর-সাহেবের বন্ধত্ব আছে, লাট-বাডীতে তিনি মহান বা শতিথি ছিলেন এ কথা সে 
অখবাবে পাড়েছেতএখন হজ্ব ঘদি কবিকে বালে দেন আব কবি যদি গঙনব সাহেবকে এক ছ লিখে 

এন তা হলে বিস্তব বেকার শিক্ষিত ভাবতীঘ ঘবকেব এই মালাই জেনে একটা হিলি হাখে যাযাবর 
বিশেষতঃ যখন ভাবতীয়দেব তবকী ব| উন্নতি হোক এখটী ভাব বিশেষে কামা বঙ্। 

কতকগুলি বাঙালী ভদ্রলোক সপবিবাবে কবিব সঙ্গে সাক্ষাৎ কাবতে এলেন। দব দব জ।ধণ। থেকে 
এসেছেন, এদের কেউকেউ শ্রীরাগরুমত মিশনে উঠেছেন । এখানে ক্ডাবেটিছ মালাই সেট্স এব 

পবকারে চাকুরী করেন, কেউ ডাক্তাব, (কউ উদ্চিনীবাৰ | এদেশে কারে! পাবে অনেক বুহসাবব বাস। 

এদেব বাডীর মেয়েদের সঙ্গে প্রতিবেশী একটী গুবাটী ভদলোকেব শ্লী5 এসেছেন । ছেলেপুলে এখানে বডে। 
হাযেছে। দেশে যায়| কচিৎ শটে, এক বছৰ ড বছণ শন্গব। (হাটে বডে ছেলে ঘন কহকপ্তলি 

দেখলুম । খোজ নিলুম। এদের অনেকে ভালে! কাবে বাল বলতে পাবে ন।। খেলুাধেব সঙ্গে মাপাই 
বলে, অন্য লোকেদের সঙ্গে মালাই, এমন কি কগনে-কখনে। পাপমাঘেব৪ সঙ্গে ছেলের মালাই বলে।  ইচ্জলে শেখে 

মাব বলে খালি ইংরেজী । এক্ষেত্রে তার। বদি বাঙল। না শেখে, ল| ঝুলে নার, তদের দোষ কি? এরদেবই একটা 
উনিশ-কুডি বছর বয়সের ছেলেকে দেখলুম, খাস নদ্ধিশ্রীমর্ডিত চিহাবা, চোথে উদ্জল দৃষ্টি, 'গঠ দেশেই বছে। 

হ'খেছে, এখানকার ইস্থুলে বরাবর পড়ে পাস কাবে এখানেই এবটী সবকাবী ইচ্গলে মাষ্টাবী কাব্ছে, এব 
ছাত্রেরা তামিল, চীনে পাঞ্কাবী, মালাই, এ কিন্তু বাঙল! কইতে পাবে না। চছাকবা বাচলান খাঘাব সঙ্গে 

মালাপ জমাতে পার্লে না বালে বিশেষ ছুখিঃত আব লঙ্গিত হাল, ভবে প্রতিশি দিলে মি মাতিভাষাব 

চর্চা কারুবে। এর দিন কয়েক পরে আবাব ঘন অন্যত্র তাব সর্দে দেখ হথেছিল। তখন শি খামার সঙ্গে 

চারটে কথা বাওলাতেই ক'য়েছিল। 

২ আগত) ১৯২৭, অঙ্গলনর। 

শাঁজ কবির শরীর অস্থস্থ, জরভাব মতন, আর অত্যন্ত ঢুবল শম্ভব কারৃছেন। ই সবে ঠাকে 

বিকালে তার বক্তৃতা দিতে হ'ল__-আগে থাকতেই থ| ঠিক ভাবে ছিল। টাণ। খিযেটাপ ( খিখেটাবগীর নাগ 

1) [40000110106 1-আমাদেব [11057 111707065 সি 11)00062 € 0৭810 11176506059 1710065010 

10)91৮%১ এমন কি 1080 1001৮ বালে ক্ষণিকের জন্য এক বাঢল। খিঘেটার হায়েছিল, সেই 

সব বাঙলা থিয়েটার-ওয়ালাদের বিদেশী নামের প্রতি গ্রীতি গ্মরণ করিষে' দেব )-স্থানীয চীনা থিয়েটাবহলে 

তার বক্তৃতা, চীফ সেক্রেটারী সাহেব হলেন সভাপতি । বক্তৃতা হ'রেছিল স্বন্দর, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল 
কথা, সমগ্র জগতের জাতিগুলির মধো সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, এই বিষয়ে কবি ব'ললেন। বিশ্বভারতীকে 

অর্থ-সাহাধা করবার জন্য টিকিট বিক্রী ক'রে স্থানীয় ভারতীন আর চীনার। মিলে এক ৮৪71৮) 

10160751070 করে, এটী রাত্রি নষ্টা থেকে বারোটা পগান্ত চলেছিল । কবিকে বান্ধে আহাবের পরে 

এক সময়ে এসে তার ইংরেজী কবিত! গুটী পাচেক পাঠ কারে যেতে হয়েছিল । আনর। এই (01৮4:8711176116-4 

ছিলুম-_নানান দিক দিয়ে এটী বেশ কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হ'য়েছিল। এব প্রোগ্রামঈীতে এই জিনিসগ্ুণি 
এ 

১৫ 



১১৪ যবদ্বীপের পথে 

ছিল £-একটা চীনা ক্লাবের ব্যাণ্ড কতৃকি ইউরোপীয় গত্ বাজানো; ছুটী চীন! নাটিকা_-:1) 10702 

13070501076 1)75060 ১৯50018601) কড়ক আধুনিক চীন! সমাঙ্গ অবলম্বন ক'রে ছোটো একটা হাল ফ্যাশনে 

নাটক, আর 00011 [5010 4১100117 1)7171066 $85০01:001 কর্তৃক সেকেলে ধরণেব একটী চীন। নাট্টাভিনথ, 

আরও ছিল (01) ০০ বা চীনে কসরৎ, কতকট| জাপানী জিউ-জুংস্থুর মতন , চীন। যুবকদের জিমনাষ্টিক 

২৫10101 (1017)080 906) 4$0701000 5১5০01000-এর  চীন| মেয়েদের নাচের তালে জিম নাষ্টিৰ 

আর ব্াাযম প্রদর্শন; আর স্থানীয ৬161001027707) 11001] 00105, নি0)০০1-এর ছোটো ছোটে। মেয়েদের 

গানের সঙ্গে নাচ-10011702) কোল্পা্রম এই নাচের নাম | চীনেদের (101) ডা০০ চিন্উ কসবৎ আগে 
কখনে। দেখিনি, এব নামই শুনিনি, এটাকে কার্ষকারিতাম লিউ-ছুংলগুর প্যাচেব চেয়ে কম ব'লে মনে হণ 

না। চীনে মেযে আর পুরুষদের বাষ।ম প্রদর্শন দেখে বেশ মনে হ'ল, চীন! জাতিট। এদেশে এসে খুমিদে 

নেই, এরা একেবাবে যেন তৈবী হয়ে বষেছে। চীন। 1১০১ ১০০ বা ব্রতী বাঁলকেবা খুব চতুর, চট্পটে। 

চীনাদের একট| অদম্য প্রাণবন্ত উৎসাহ সব কালেই দ্রেখ। যায, সেটার সামনে ভাবভীযের। মরাব9 অবম। 

আধুনিক চীনের কার্ধকারিতা আব ভারতেব নিষ্ষি়তা, এই দুই জাতের মেধেদেব প্রদশিত ব্যাধাম ক্ীডাথ 

মার নাচে-গানে পবিশ্ফুট হ'ল । চীনা মেয়েব| খুব যোগাতাব সঙ্গে ড্রিল দেখালে, ভাদের নৃতা-মিশ্র ব্যাধাম- 

রীতি, আর নাচ দেখালে । তাতে সমস্ত জিনিসটাতে কোথা 9 খালীনতার ক্রটী দেখলম ন, বরং এদেব 

মেয়েদের শিক্ষা একটী বেশ দুটতার ভাবেব সমাবেশ দ্েখ। গেল, যেট। হব তো এই যুগে আবশ্যক হে 

পণ্ড়ছে। চীনারা নিজেদের উন্নতির জন্য নান। রকম বাবস্থা ক'বছে, অনেক ক্লাব ব্যায়াম-শালা নিজের। চালাচ্ছে, কিন 

বাইরে তাই নিয়ে হৈচৈ নেই | ভারতীয় শিশু মেষে কতক গুলি, হাতে ছুটে ক'রে রঙীন ছড়ি ব। কাঠি নিষে, 

ছড়িগুলি মাঝে-মাঝে ঠকেঠকে, কখনো বৃত্তাকারে কখনে। ঘুরে ফিরে নাচলে, সঙ্গে-সঙ্গে ভজন-জাতীয় তামিল 
গানও চ'ল্ল। ছোটো মেযেদের সামান্য নাচ__এই হ'ল ব্যাপার । কিন্তু একটা তামিল ভদ্রলোক এই কোল্লাটম 
নাচের ০)৯০)1০ ব| আধ্যাত্মিক এক ব্যাখ্যা ক'রে, লম্বা ত-তিন পষ্ঠার এক বিরাট লেখ! তৈরী ক'রে এনে আমাদের 

হাতে দ্রিলেন। তার ইচ্ছে ছিল ঘে কবি সেট। প'ডে এই নাচের গভীব আধ্যাত্মিক অর্থটী উপলব্ধি কবেন। 
চীনে” নাটিক! ছুটার মধ্যে যেটা হাল-ফ্যাশনের, সেটার কথা-বস্ত হ'চ্জে, একটী শিক্ষিত পরিবারে নান। 

হাস্ারসের কথাব মধ্যে কবিত।-লেখার প্রতিযোগিত।-আর রবীন্দ্রনাথের উপরে ঘে কবিতাটা একটা যুবক লিখলে, 

সবসম্মতি-ক্রমে সেইটীকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়। হ'ল। নাটকের এই কবিতাটার একটা ইংরেজী অনুবাদ 

দেওয়! হয়েছিল, আমাদের অবগতির জন্য, চীনা ভাষায় লেখা প্রোগ্রামের মধ্যে । অন্তবাদের ইংরেজীট| ঠিক 
বিশুদ্ধ না হ'লেও, তার আশয় থেকে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার চীনারা যে শ্রদ্ধার অর্থা দান ক'রেছে সেই 
শ্রদ্ধার হার্দিকতা আর গভীরতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। 

দ্বিতীয় নাটিকাটা তার আখ্যায়িকা-বিষয়ে মামুলী ঢঙের জিনিস। তবে একটী বীচোয়া ছিল যে, এই 

নাট্যে চীনা ঝাঝ, কীসা, আর কীসীর “এক্যতান বাদন” ছিল ন|। গল্পটী এই :_ শ্বাশুড়ী বউয়ের উপর 

বড়ই অত্যাচার করেন; আদর্শ মাতৃভক্ত পুত্র, বউয়ের স্বামী, মায়ের এই ছুব্যবহারের প্রতীকারের জন্য কিছু 

ক'রতে না পেরে, মনের ছুঃখে সংসার ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধ মঠে গিয়ে ভিক্ষু হয়ে গেল; বউটা অনেক যন্ত্রণা 

সহ ক'রে, আদর্শ চীনা পুত্রবধূর মতন শ্বাশুড়ীর সেবা ক'রলে) পরে হ'ল শ্বাশুড়ীর মৃত্যু । এইখানে নাটক 
আরম্ত। বউটা তার নিরুদ্দেশ স্বামীকে এখন খুঁজতে বা'র হ'য়েছে। স্টেজে এসে কতক 1180 গলায় 

গান গেয়ে, কতকটা বা গগ্চচ্ছন্দ' আউড়ে" মেয়েটা দর্শকের কাছে নিজের জীবন-কাহিনী শুনিয়ে দিলে। তার 

পন চীনা ভিক্ষুর পোষাকে মাতৃভক্ত স্বামী মহাশয়ের প্রবেশ, হাতে জপমালা আর একটা চামর, মুখে একেবারে 



কুআলা- বুস্পুর ১১৫ 

নিবিকার পুরুষের ভাব। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে চিন্তে পারলে। স্ত্রীর 7তব মিনতি, স্বামীকে ঘবে ফিরিষে' 
নিষে যাবার জন্য | স্বামী তখন মঠেব মধো ধর্মের শান্তি (আাব আবাম ) পেযেছেন_স্বীকে উপদেশ দিযে, ভিক্ষব ব্রত 
ভাও। অধর্ম এই বুঝিযে', তাকে বিদায় ক'বে দিলেন । বে আভিনেতী। মেষেটীব অভিনম ক'বেছিল, তাব ভাবে, ভঙ্গীতে, 
গানে, কথা একট। ব্যাকুলতা, একটী একাগ্র আহবান বেশ ফুটে উঠেছিল । স্বামীটাব এই' ধম প্রাণত। আমাদের 
মাটেই অন্ঠমোদিত ন| হ'লেও, বৌদ্ধ ভিক্ষুক অভিশযে এমন সনদ একটা গানী,।ব ভাব, তাব গানের সহজ 
স্থবে এমন একটা ধীর শান্ত ভাব অভিনেত। এনেছিল ঘে মনেনে তাকে আমব খুবই সাধুবাদ দিচ্ছিলুম | 
খথামীর ভূমিকার অভিনেত| ছোকর। শুন্লুম এখানকব এক বলক্ষপর্িব ণংখনব। 

বুধল|ব, ৩প] আগএট ১৯২৭। 

সকালে কবি বেশ প্রফুরচ্তি। আমাদের সঙ্গে কথাবাতাঘ খানিক খুব খালোচন। ৮প্প বংশ- 
পবম্পর-গত মানসিক প্রবণত। এক দিকে, আব এক দিকে দেশের দলপাযুব পাবিপাখক, 11110110১৮৯, 

(1170100201101510511101010161)) এই ঢইমেব মো “কান্টাব প্রঙাব মাগ্মেব মনে পেশী কাব হয়। 

এ বিষবেব শিষ্পান্ত অবগত হ'ল ন॥ কিছ্তু দেশের প্রক্নতিন প্রভাবটী এ একটা মস্ত ছিনিম,191110 কেও 
থে বদলে দেব, এই মতবাদের অনুকুল কবির মত। 

ফেডারেটেড-মালাব-স্টেট সএর সবকারী ছাপাখানাম গিঘে মালাই গতি আব সভাত। সঙ্গে ব৩কগুণি 
বঈ' কিনে আন। গেল। আব স্থানীয় বিবেকানন তাগিল স্কুল দেখে এশম | এগী তামিল মেযেদেন হক্গুল, 

স্থানীন হিন্দু ত তামিল ভর্দলোকদেব উৎসাহে স্থাপিত হাবেছে । উলটা বেশ চালছে। আনেকট। দাগ] জে 

বাঁডী, বড়ে-বড়ে। ঘব, অনেকগুলি ছোটে। বডে। নেনে পাডছে ১ হাদিলদের থোগাভাব পরিচামক এই 

ইস্গুলটা দেখে বেশ খুশী হ'লুম। 

২০শে জুলাই আমর| "সিঙ্গাপুরে পৌছেচি। এ পান্থ এই দেশের সম সম্পরাঘেব সকল ছতিণ 

লোকে উচ্ছৃদিত ভক্তি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে সংবর্দন। কাবেছে, কোন আমগাগ একট ৪ বিবোপ-ডাপের 
আভাস বা প্রকাশ পাইনি । সাধাবণ ইউবোগীর়েব। কিন্তু এদেশে ভাবতবাসীদেব অতি হান চোখে দেগে 

থাকে, কুলীর জাত বপে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ দেই ভাবতে লোক ভাঘে, এদেশে এসে বাছাধিব।ছেব 

চেয়েও বেশী সম্মান পাচ্ছেন, সকলেই ভক্তি আাব ভালোবাসার সঙ্গে াকে গ্রহণ কারচে-এই  বাপাবটী 

কিন্ত আমাদের স্থপরিচিত আংগ্লোইপ্ডিয়ান ঘনোবুত্তিব অপ্িকাবা আনেক প্েহটনেব কাছে বছছ একট 

অন্বস্তিব কথা হয়ে উঠেছিল; মালঘ দেশের মধ্য দিযে তার ভ্রমণ ন 'একটী বিবাট (70001)0000]1)10- 

7৯3 হয়ে দাড়িয়েছিল, এট| অনেকের ভাল লাগছিল ন|। এই অন্ঘপ্তি আর পিকপ-ঙাবকে প্রকাশ 
ক'রলে সিঙ্গাপুরের “মালায়। টি বিউন” কাগজ। এই কাগজের সম্পাদক গ্রা নভণ্ পর[টসএব কগ। আগে বলেছি 

লোকট! কবিকে সিঙ্গাপুর নাওয়ারার বন্দর দেখাতে চেথেছিণ, আব দেদিন আম্ব। সিগ্গাপুর ত্যাগ কারে 

আমি সেদিন সদলে তাকে নিমন্্র কবে খাইথেছিল। শুনলুম, লোকটা ভারহীনদেব কাছে নান। বিষয়ে 

সাহায্য পেয়েছিল; কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কাগুজে আভিঘান কারে, এ তাব 

কুতঙ্ঞতার প্রতিদান দিয়েছিল। ২রা অগন্টের “মালায়। টিবিউন”-এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরুল'-1). 

15078 1১011855 £ রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ 1101)0117119))-এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন, তিনি 

“শাঙহাই টাইমস্” সংবাদ-পত্রে ইংরেজদের দ্বারা চীনে ভারতী সৈন্য পাঠানোকে আর চীনদেশে ইংরেজ 



১১৬ যবদ্বীপের পথে 

জাতের রাজনৈতিক কীতি-কলাপকে কঠোর কশাঘাত ক'রেছেন, ইংরেজদের বু নিন্দাবাদ ক'রেছেন, আ”: 
ইঙ্গিত ক'রে হুমকী দেখিয়েছেন ঘে এশিয়ার লোকেরা ইউরোপের নান! অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশে,- 

নেবার জন্য তৈরী হাচ্ছে। এইরূপ বনু কথা ব'লে, তার কাছে এই সংবাদ-পত্রে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় - 
তিনি ব্রিটিশ-শাসিত মালাই দেশে শ্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রছেন, রাজার আদর পাচ্ছেন, সর্বত্র সমস্ত ইংবে? 

রাজকর্মচারীর সহান্তভূতি আব সহযষোগিত৷ পাচ্ছেন; বাইরে সত্যিই সেই ব্রিটিশ জাতির নিন্দা তিনি কে 

বেড়াচ্ছেন কি ন।। & দিনেরই কাগজে “শাঙ্হাই টাইম্স্”-এর প্রবন্ধ ব'লে খানিকট। লেখ। তুলে দেওয়া হয়। 

এখন, রবীন্দ্রনাথ “শাঙ্হাই টাইমস্৮-এ কোনও পত্র লেখেননি। হয়েছিল কি, ১৯২৪ সালে চী* 

ভ্রমণ-কালে রবীন্দ্রনাথ শাঙ্হাইঘে চীনাদের উপবে ইংরেজ কতৃক আনীত ভারতীয় শিখ পাহারাওয়াল।। 

“অত্যাচার দেখে বডই ব্যথিত হন, আর এই ব্যাপার নিয়ে বাঙলায় একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেটা “শু 

ধর্ম” নামে, ১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসী”তে বা'র হয়। এই প্রবন্ধ ইংরেজীতে অনুদিত হাথে 
১৯২৭ সালের মার্চ মাসের “মভার্নরিভিউ”তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজী প্রবন্ধ “মডান-রিভিউ” থেবে 

নান। কাগজে উদ্ধৃত হযে, ঘুবে ফিরে শেষে “শাঙ্হাই টাইম্স” কাগজে এঠে, আর ত। থেকে “মালাথ। 

টিবিউন” এই প্রবন্ধের বিকৃত অংশবিশেষ নিযে কবির বিরুদ্ধে লিখতে আরন্ত করে। এ সময়ে চীনে 
ইংরেজদের অবস্থ। বড় সন্থোষপ্রদ ছিল ন|, ইংরেজেব বিরুদ্ধে চীনাদের শক্রভাব, ইংরেজের ব্যবসায়-বাণিজোব 
সমূহ ক্ষতি, চীনের ইংরেজ অধিবাসীদের ধন-প্রাণ বাচাবার জন্য ভারতীয় সেপাই যাচ্ছে, বিলেত থেকে 
মানোয়ারী জাহাজ যাচ্ছে। স্ততরাং ঠিক সময় বুঝেই, “মালায়। টিবিউন্” মালাই দেশের মালিক ইরেজ- 
দেরকে কবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয। দেবার চেষ্ট। করলে । আর কবিব বিরুদ্ধে দেশের রাজা ইংরেজ চ'টে গেলে। 

ভয় পেষে ভারতীর আর চীনা কেউই প্রকাশ্টে কবির প্রতি শ্রদ্ধ। ব| তীব বিশ্বভারতীর সঙ্গে সহানভূতি 

দেখাতে সাহস ক'রবে না। উদ্দেশ্য যে ছিল এই, তাতে সন্দেহ হ্য ন|। 

“মালাধ| টিবিউন”-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কথ কবির কানে উঠতে, তার নামে যে প্রবন্ধ চালানে 

হয়েছে, তাতে দ্বচারটে কথ সম্পর্-ূপে বিকৃত ক'রে, আর কবির নিজের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী 
ক'রে ছাপানো দেখে, তিনি সিঙ্গাপুরের সব চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন কাগজে বিশেষ করে সেই অংশের 
প্রতিবাদ ক'রে এক তার পাঠিয়ে দিতে ব'ললেন। “মালায় টিবিউন"-কে গ্রান্থই করা হ'ল ন|। 
কিন্তু তা ব'লে “মালায়া টি,বিউন” ছাঁড়লে না, দিন তিনেক ধারে খুব আস্ফালন করলে । ছু একখানা ইংরেজদের 

কাগজও এই ঘেটে যোগ দিলে । এখন “মডার্ন রিভিউ”-এর প্রবন্ধের কথ! আমাদের কারে। মনে ছিল না, কবির€ 

ন|। কিন্তু কুআলা-লুম্পুরের আদালতের একজন তামিল কর্মচারী এই প্রবন্ধটী আমাদের গোচর করলেন । একটা 

014৮ কে বদলে 810 ক'রে, একটা সেমিকৌলন লাগিয়ে", তীর মডার্ণ-রিভিউ-তে ছাপা প্রবন্ধের কোনও বাক্যের 

অর্থ উল্টে দিয়েছে । কুআলা-লুম্পুরের ভারতীয়দের সংবাদপত্র “মালায়ান ডেলি এক্সপ্রেস” তাদের ৬ই অগস্ট 

তারিখের সংখ্যায় এইসব কথা খুলে লিখে দিলে--400-172010 1900010 1)000060--81)0101606 105507. 1) 

11৯110100১6 1010110:01911-0715011059013 19101008170 9:1)০৯৫৫ ব'লে কড়া মন্তব্য লিখলে । কুআলা-লুম্পুরের 

ইংরেজদের কাগজ “মালায় মেল” আগে থাকতেই কবি তথা ভারতবাসীদের বিরোধী ছিল, এখন দিন ছুই ধরে “মালায় 

টিবিউন”"-এর সঙ্গে গলা মেলালে | এদিকে চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে কবি যে ভারতীয় রাজনৈতিক 

নেতাদেরই মতন তীব্র প্রতিবাদ ক'রেছিলেন, সে মত থেকে একটু সরেন নি, সে কথা তিনি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে 
দেন। বিরোধী ইংরেজদের কাগজের মধ্যে দুই একখানা কাগজ দু-তিন দিন ধরে বিপক্ষে লিখলে । কিন্তু একটা 

জিনিস দেখে আমরাই অবাক হ'য়ে গেলুন- বে-সরকারী ইংরেজ, আর ইংরেজ কর্মচারীরা, এই খবরের কাগজের 



কুআলা-লুষ্পুর ১১৭ 

লেখালেখি সবেও আর চীনে ভারতীয সৈন্য পাঠানো সম্থন্ধে কবিব নিজেব মত স্পষ্ট ক'রে কাগজের মাবফং শুনিয়ে? 

দওয়া সত্বেও, কেউ বিচলিত হয় নি। স্থানীয কতকগুলি বিশিষ্ট ইংরেজ কবিব সঙ্গে দেখ! ক'রতে এসে তাদের কা 

দিয়ে গেলেন ; সিঙ্গাপুরের*ইংরেজদের সব চাইতে বডে। ক্লাব থেকে কৰিব সেক্রটারী হিসাবে আবিঘমূকে চিঠি লিখে 
জানালে যে, এইরকম দ্বণা কলম-বাজীব সঙ্গে ভদ্র ইংবেজেব যোগ নেই , আর কআলা-লম্পুবে আব তাৰ আশপাশের 

দুই-একটী শহরে যেখানে যেখানে কবি আহত হ'য়ে গেলেন, সেথানেই বাজকমচাবী ইৎবে আব (বেসবকাবী ভাবতীয় 

মালাই চীনা আর ইউরোপীয় সকলেই এসে পূর্ব বন্দোবস্ত মত যোগদান কারুলেন। এটি। আমাদের অস্টমান হয, মালম 

গভর্নমেন্ট “মালায়া টিবিউন”এর এই ইম্পিবিযাণিজ ম এব আতিশঘা, ঘা ববীন্দ্নাথের মত জগংপঙ্গা কপিকে অপদস্থ 

ক'রে নিজেরই বর্বরতার পরিচয দিচ্ভিল, তার অন্রমোদন কবে নি। এইসঙ্গে এ কথাও বল| দবকীব (ঘ, কবি মালয় 

দেশেব ইংরেজ কমচারী বা বেনিয। কাগজওঘালাদের ভয়ে ব| খাবে তাব "ঘছান-বিডিউপতে প্রকাশিত গবন্ধ, ঘা 

নিষে খানিকটা জল ঘোলাবার চেষ্ট৷ হ'ল, তার জন্য একটুও “কিশ্ব-কিন্ধ' হন নি। সম্বন্ধে ঠাব ভামে আবিয়ম ৭উ 

শ্রগন্ট.তারিথে মালাইদেশের সমন্ত খববের কাগজে যে চিঠি লেখেন, সে চিঠিতে তিনি ববীন্দনাথেব বন্ছবা বালে শেখ 
কথা বলেন_-কোঁনও গভর্নমেন্টেব খাতিবে রবীন্দ্রনাথ উাব হ্যার-পদ্ধিব অন্তমোদিত উন্নিশকি প্রতাভার কাব্তে পাবেন 

ন|, তাতে এও বল! হয ;__-আর এই চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে বাপাবটা 5 9কে যায। কালা লুম্পুবের “মানাম “মল” এব লোক 

এসে রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে, তীকে খটিযে' জিজ্ঞাস। কৰে যে,তীর বাজনৈতিক মত যাই হোক ন। কেন, ভাবত 

সবকারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি বকম; তখন তিনি বলেন ঘে তাব সঙ্গে বাছনৈতিক আব আনা বিষয়ে মতানেদ 

থাকা সত্বেও, ব্যক্তিগত-ভাবে ইংবেজ কমচারীদেব সঙ্গে ভাব বন্ধ-ভাব "আছে, লড লিটন দ্বযং ভাব সঙ্গে সাক্ষাং 

ক'রতে আসেন, তাকে লাট-বাডীতে আমন্বণ কর! হয, আর বাওলাব লাটেব| ভীব৭ আতিথা দ্বীকার বীবেছেন। 

ব্যাপারটা তো সহজেই মিটুল মালা দেশে, কিন্ত ভাবতে তাব ঢেউ এসে পৌড়লে!। দেশে ফিবে স্ুনলুঘ। 

এই নিয়ে দেশের খবরের কাগজেব মধো ছুই-একটীতে ববীন্দ্রনথকে ভাব অবতরমানে ভাব দেখে লোকের চোখে 

হীন প্রতিপন্ন কর্বার চেষ্টা হ'যেছে। ভাবতেব তথা রবীন্দ্রনাথেব পবন হিতৈযীবা, ভ।বতবর্ধেব সংবাদ পরে 

মালাই দেশের এই সব ভারতীয়দের বিবোধী ইৎবেজদেব থববেব কাগজের মন্ুবা পাপিযে দেঘ। তা থেকে। 

জাতীয়তার উদ্বোধক এই দেশী কাগজগুলিতে, মোট! হবফের শিবোপিগণ দিমে এইনপ ইঙ্গিত কর! হয় ছে, 

রবীন্দ্রনাথ চীনে ভারতীয় সৈন্য পাঠানে। সন্থন্ধে যা বলেছিলেন, মালঘ দেশে গিঘে সেখানকাব উপবেজদেন 

খুশী রাখবার জন্য তিনি নিজ উক্তির প্রত্যাহার ক'বেছেন। একেই ইৎবেগা গ্রবচনে বলে, 'পিছনদিক 

থেকে ছুরী মারা। অমনি বাঙলার আধুনিক সাভিতোব একজন দিগ্গছ মোডল, ঘিনি নিজের 

সম্বন্ধে নাকি ছাঁপায় উক্তি করেছেন যে সাহিতা বঙ্গমঞ্চের আসবে তিশি আনেক নাচই নেচেছেন, 

সম্প্রতি অবসর নিতে চাচ্ছেন, তিনি কাগজে চিঠি লিখে তার 710716017৯0001271001) বা সামা কোর প্রকাশ 

ক'রলেন যে, লাট-বাড়ীর ভোজের আর আরামের লোভে বৃছে। বঘসে ববীন্ুনাথ সাহসের অভাব দেখিমো 

কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হ'য়ে নিজের উক্তিগুলি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা কারেছেন। হার রে, ইউরোপের 

স্বাধীন রাজারা ধাকে সম্মানের স্থান ডানদিকে বসিঘে' খাওয়াতে পাবুলে রুতার্থ হয়, যাব বাড়ী বারে এসে 

নিজ দ্রেশে যাবার জন্য ধাকে নিমন্ত্রণ ক'রে যায়, এক-একটা সমগ্র জাতের কাচ্ছ থেকে ধার জন্য নিমন্থণ আসে, 

__পৃথিবীর প্রধানতম কবি ব'লে বিশ্বজগতের তাবৎ শিক্ষিত লোকে যাকে বরণ ক'রে নিষেছে। মিনি নিজের 

আর নিজের দেশের মর্যাদার কথা, আর জগতের শ্রে্টজনগণের মধ্যে নিজেব আসন কোথায় তা বিলক্ষণ বোঝেন” 

তার সমন্ধে, আমাদের গেঁয়ো ধৌট-মঙ্গলের পাগ্ডা, নূতন পরকীয়াতবের সাহিত্যের ওস্তাদ এসে, শিষ্টজ্রনোচিত 

তত্র ভাষা প্রয়োগ ক'রে ব'ল্ছেন--(0 9859 1015 9]01) 270 6017001110৮ 10100501000 ০0101077119 



১১৮ ্ যবদ্বীপের পথে 

00011011010 07 ০ 0০৮77100070 1104170811৮ ইত্যাদি ; অগস্টের ৩র। তারিখে, “মালা টিবিউন্” কান 

বিকদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ ক'বলে, আর তার দিন ১৩১৪ আগে কবি কেন এই আক্রমণ প্রতিবাদ করবাব 

২০খে-২২শে জুলাইন্যখন তিনি সিঙ্গাপুরে লাটের অতিথি ছিলেন তখন লাট-বাড়ী ভাগ করে 1)1001)056 000705 

01(]110-এ গেলেন নাএট। কবির অমাজ নীয় অপরার্ণ, তার কাপুরুষতা | জবর 1)01)0-7011)50 সেইজণ 

তারিখের আর ঘটনার ক্রমের সম্বন্ধে একটু “বাদ্রোম" হয়। সেই থে গল্পে আছে, মিঞ-সাহেব স্বপ্ন দেখলেন, বিলি? 

পর উঠেছে , পর উঠেছে তে| চিডিঘা, আর চিড়িয। তে। এক্কেবারে মুরগী-অমনি নিদ্রিত অবস্থায় ছুবি নিও 

বিস্মিল্ল। বলেই গলাঘ আডাই প্যাচ । 

অপ্রিষ কথার আলোচন। যাক । বাপারট। নিয়ে, দেশউদ্ধাবের ১০1০ 00৭৮ প্রাপ্প মোসাহেবী-মক। 

স্বাদীনতার জন কতক অগ্রদূত ( যাব! রবীন্দ্রনাথের পৃবপুরুষ ছিলেন দ্িবিঙ্গী পোতু গীস, এই অপুব তথা একারধিকবাণ 

প্রকাশ ক'রে নৃতন গবেষণা পুলকে আম্মহার| হ'যে গডাগডি দিষেছিল ), রবীন্দনাথের অবতর্মানে তার বিরুদ্ধে এক 

ইতর ঘোট তুলেছিল বালেই, কথাটাব অবতারণ। ক'বে, রবীন্দ্রনাথের সাথী ভিসেবে ঘা ঘ'টেছিল সে-সগন্ধে 

দেশবাসীর কাছে সতক্ষেপে একট। কৈফিষৎ দিষে র।খলুম | 

আাজ দুটোব পরে স্তানীর গভর্মেণ্ট ইস্কুল ভিক্টোরিব। ইন্স্টিটিউখনে কবির বর্তুতা ছিল। ছেলের! আব 

মাষ্টারর।, আর স্থানীয় ব্ভ শিক্ষিত ইখরেজ জডে| হ'ল | ছেলেদের মবো চীন। আব মাশাই-ই বেশী, কিছু সিশ্চলা 

আব তামিল আছে , পাগডী মাথায় ছ্ুই-একটা শিখ ছেলেকে? দেখলুম | নান! জাতেব সমাবেশ এই দেশে, মাঝ! 

এদেশে বসবাস ক'রছে তাদের মধো প্রধান ঘোগ-স্থ হচ্ছে ইংবেজী ভাষ]__আব উতরেজী শিক্ষাৰ যোগ-গ্ত্র। টানা, 

মাপাই, তামিপ, পাঞ্জাবী-এক-ই ইতরেজী ব| ফিবিসিণান। ভাবে গডে উঠছে । মাতভাষাঘ শিক্ষ। নেউ, ব| 

নিজেদেব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচঘ নেই । এর| ঘাতে কাণ। বা হ'ল্দে ইংরেদ বানে যায-এই হচ্ছে এই 

শিক্ষাব উদ্দেশ্য । আর অবস্থা-গতিকে, এই উদ্দেশ্য না হাষেই বাযায কিক'বে? কি রকম আশ্ধ ব্যাপার 

কোথায় চীনা, কোথায় তামিল, কোথার পাঞ্জাবী, কিন্ত একস্থানে এসে এব মিলিত হ'ল, আর এক দৌর্দগ্ড প্রতাপ 

ইংরেজের অধীনে এদের যেন এক কডাষ ঢেলে গালিযে' নেও। হ'চ্ছে। এব ভবিষাং কি দাড়াবে, ত| কে 

জানে 1 ইঙ্কুলে কবি ছোটে। একটী বক্তৃত। দিলেন, আর “শিশু"র তরজম। (45০7৮ 81000 থেকে কিছু 
পড়ে শোনালেন । 

তারপরে কবিকে মোটবে ক'রে নিষে গেল 8৭702) সেরেম্বানে, বিচ্মেণ 8০001)17) নেগ রি 

সেশ্ষিলানের রাজধানী এই শহব। তিনি সন্ধার দিকে সেখানে পৌুবেন, সন্ধ্যায় তার বক্তৃতা, পরের দিন দুপুরের 

মধ্যে ফিরবেন ধীরেন-বাবু আর মামি রায়ে গেলুম। বিকালে আমরা ফাঙ-এর সঙ্গে গেলুম কুআলা-লুম্পুব 

শহরের মাইল কতক উত্তরে, এ দেশের এক দরশনীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্রা দেখতে_73%01 বাট পাহাড়ের বিরাট গুহা । 
একটী পাহাডের পাদদেশে মোটর থেকে নামতে হ'ল। গোটা কতক সিড়ি বেয়ে পাহাড়ের সান্তদেশে ওঠা গেল, 

সেখানে অল্প একটু সমতল জাযগা, স্বাভাবিক বারান্দার মতন। আশে-পাশে কতকগুলি বিরাট বিশাল মহীরুহ | 

একটী ছোটে। ঝরনা । মনোরম স্থান, অল্পের মধ্যে পাহাড় আর অরণ্যানীর মিশ্রন। বারান্দার সামনেই গুহার মুখ । 

চুন! পাথরের পাহাড় । গুহার ভিতরে যথেষ্ট আলো আছে। ভিতরটা তিন চার তালার সমান উঁচু হবে। 
গুহার ছাত থেকে পাথর জমাট বেঁধে বট গাছের ঝুরির মতন যেন নীচে নেমে আসবার চেষ্টা করেছে; তাতে 

ভারতের প্রাচীন-যুগের কোনও মন্দিরের ভিতরের পদ্মকাট। পাথরের টাদোয়া, বা মধ্য-যুগের ইউরোপীয় গথিক 

গিজার ছাতের ভিতরের দিককার সাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোণে কোণে, আলো-জীধারীর মধ্যে, সামনে, 
ছোটো বড়ে! বিরাট, পাথরের লম্বা-লঙ্থ! চাবড়! খাড়। রয়েছে, সেই সবগুলি দূরথেকে দেখে, নানাপ্রকারের মান্য 



কুআলা-লুম্পুর ১১৯ 

'দেতা দানব পশু পক্ষী যেন প্রস্তবীভৃত হয়ে বষেছে এই বকম কল্ননা কবার 'একট। প্রবৃপ্তি মহজেই জেগে ওঠে। 
পরে শ্ুরেন-বাবুর সঙ্গে আর একবাব এই গুহ। দেখতে আসি, শিল্পীব বল্পন/--হবেন-বাণ্ বললেন, এইসব পাখব 
যেন দিনের আলোয় পাথব, রাত্রে এব| বেঁচে এসে, আব নিজেবনিজেব রূপ পাবে এই গুধাণ ভিতর অতীত 
দীবন-লীলার পুনরভিনয় করে। গুহার ভিতবটাব পবিস খুব (বেশী নয । পাহ।ডটাকে কিন্ধ এফোড ও ফৌোড 
করে গুহ; গুহার অপর পারে পাহাডের আব এক অংশ, 'সখান থেকে আকাশ দেখা মাধ, পাহাডেপ গ। ধেষ 

উপবে চড| যায়। এটা যেন একটী প্রকৃতিব তৈবী মনিব, মধা-সগেব হিন্দু মনিবের ব। খ্রীষ্টান 0)701৭1] ব। 
4| গিজাঘরের পরিকল্পনা মাম মেন এই বকম গুহা দেখেই কাবেছিল।  গুহাব বাউবে হাখুখেব পাথবেব গাধে, 
চীনাব| এসে নিজেদেব অক্ষবে কি খুদে রেখে গিষেছে , আব প্রহার ভিতবে এক কোণে ত[মিলের। একটি মন্দির 
কবে নিষেছে--সেখানে এক ব্রা্শণ পুবোভিত শিব হত্র্পণা প্রভৃতি দেবতার মাহি নিষে প্রদীপ জনে বাসে আচে । 
বল। বাহুলা, এই মন্দিরে পৃজাব গণ্য সামান্ত কিং অর্থদান কানে ব্রাঙ্গণকে হুষ্ট কব! গল | 

বিন পরে একটী মনোহব প্রারুতিক দৃ্গ দেখে গাব! বিশেষ আনন্দ লাভ কাবলুম | 
কুআলা-লুম্পুর থেকে যেতে হবে 11১0) উপো তেঝিটী সন পেবাঃ বাছোব মবচেঘে বু! এভব। 

ইপো-তে ৯ই আব ১০ই তাবিখে যালাইদেশেব সবকাবী আব অন্য ইন্ুলের শিক্ষকদের একটা সম্মেণন হবে, করিকে 
তাব উদ্বোধন ক'রতে হবে, আব কথ| হ'ল যে এই উপপক্ষো আমাকে এক প্রবন্ধ পাডতে হবে| ভারতের শি 
পদ্ধতিব উপর প্রবন্ধ । ক'দিনে এক-আপটী সমঘ কবে নিছে প্রবন্ধ পিগে ফেলতে হবে| আস পথে এ 
প্রবন্ধ আবন্ত করা গেল। 

হণ্পাতিন।ব, ৪ঠ আগনঃ। 

কবি ছুপুরে সেরেঙ্গান থেকে ফিরুলেন। বিকালে এক বিশেষ চাপান মড। আাঙান কাবে, স্থানীঘ চীনাব। 

কবিকে সংবর্ধন| ক'রলে, আমাদের বাস।বাডীব হাতাঘ। অনেকগুপি টানা ৬পলোক এসেছিলেন, আব সিনা 

মাব ভাবতীয়৪ অনেকে নিমন্ত্রিত হাঘে এসেছিলেন | বথাবীতি ব্টাহ। শিষ্টাচাবাদি রে | এই চপান সা 

ফাটে। নেওয়াব পাল! এল”, অনেকেই সঙ্গে ক্যামের। এনছিল, ফে [ঢে। চি, বাঙাপা নহি কমজন ঠিলেন, 

কেবল কবির 'প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভার এই সভান উপস্থিত হন গিলে রা দঠাতে এবা লিভ 
অনিচ্ছক ছিলেন । অজ্ঞাতকুপশীল ঘে সে লোক এসে, এক-ই' সভাঘ উপস্থিত হথেছি বলে ছবি তুলে নিয়ে খাবে, 

এ বড়ো উৎ্পাত। একটা আধ-বুডে। লোক, জা'তে সিংহৃলী, নান। দিকে গিষে দাডিযে কাামেব। শুবিঘোপুবিষে 

এদেব ছবি নেবার চেষ্ট ক'রৃছিল। লোকট| অতি অভব্য। কিন্ দেখে খুশী হ'লুন, হাব ছবি নিশা হাল আ। 

মহিলার একটী টেবিলের চার ধারে ব'সেছিলেন, লোকটাব ছবি নেবার মণ্লব বুঝতে পেবে এব! এতি সহদ্-ভাবে 

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে' নিলেন । কিন্তু এ নাছোডবান্দ| | ব্যাপাবট। দেখে আমবা একবার ধীবেপীবে এসে হাব 

কামেবার সামনে আড়াল ক'রে দাড়ালুম । তখন আন্মেআান্তে সে সাবে গেল, আব বিরক্ত কাবলে না। বাঙলা 

মেয়েদের স্বাভাবিক এই শালীনতাটুকু আমাদের ভালোই লাগল । 

ত্রে এখানকার টাউন-হলে আমাকে আর আরিয়ম্কে ম্যাজিক লাণ্টার্ণে সাহায্যে বক্তুত। দিতে হ'ল। 

ীধুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছ থেকে ভারতীয় স্থাপত্য খাব ভাঙ্গধ আব ভাবতীদ্ন চিত্রকলা 

কতকগুলি স্লাইড নিয়ে এসেছিলুম ; এই সব ল্লাইভ দেখিয়ে ভাবতীয় চিত্রশিল্পের উপরে হাল আমার বর্উুতী। 

আর আরিয়মের কাছে ছিল শাস্তিনিকেতনের ল্লাইভ | ঘণ্টা দুই লাগল ছুটে! বন্তৃতার_ভীড হারেছিল বেশ, 

লোকে পালা'ল না, বিষয়টা নোতুন ছিল, অনেকে তাই মন দিযে টপ কারে শ্রন্লে ; বন্তার৷ এতেই খুশী । 



১২০ যবদীপের পথে 

শুক্রবার, ৫ই অগড্ট, 

বিকালে আমর! কবিব সাঙ্গ 10157) র্লাঙ বালে একটা ছোটো শহরে গেলুম। কুআলা-লুম্পুনে। 

পুরে, বাইশ মাইল রাস্ত। মোটরে ঘাওয়। গেল। দেশটী এখানে চমতকার, সবুজে ভরা, রবারের আ।” 
না'রকল গাছের ঘন বন, ছোটে-ছোটো! ঢালু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উচ্-নীচু পথ। ক্লাঙ-এ স্তর মালকম্ ওয়াট স" 
নামে একজন ইংরেজ, রবারের বাগান ক'রে বাস ক'রেছেন। ইনি এ অঞ্চলে একজন নামী সরকাবা 

ডাক্তাব ছিলেন, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে একপত্রী। কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই দেশেই র'য়ে গিয়েছেন | এব 

পাহাড়ের উপব তীর চমংকার বাড়ীটা; আশ-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দব। স্থানীয় ভারতীয় চীন। 

মালাই আর ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের আগমন হয়েছিল এরই বাড়ীতে, কবিকে অভার্থনা করবার জন্য । 

শ্যর ম্যালকম্ অতি অমায়িক লোক, বিশেষ শিক্ষিত, কবির ভক্ত পাঠক । তার সঙ্গে আলাপ কাবে 

একত্র চা-পান ক'রে আমাদের ঘণ্টাখানেক বেশ কাটল। তারপর শহরে এলুম । এখানকার আংগ্নো-চাইনীল 
ই্গুল-ঘরেব হলে সভ।। কবিকে বাইরে দাডিষে সমাগত জনমণ্ডলীর আর ছাত্রদের কাছে দর্শন দিতে হ'ল, 

হল-ঘরে সকলের স্থান হা অসম্ভব। স্তর ম্াল্কম কবির একটী অতি স্রন্দর পৰিচয় দিলেন, অতি 

হৃদয়স্পর্শী ভাষা কবির মহত্ব, অরে কি ভাবে তিনি নিজে ভাব কাছে খণী তার কথা বললেন । করি 

একট্র বক্তৃতা দিলেন, তারপর তাৰ ইংরেজী বই থেকে কিছু কিছু কবিতা পণ্ডলেন। ইংবেজ মেয়ে পুরুঘ 

অনেকে ছিল । কবি যখন (০5০) ১1০০) থেকে শিশুর বিদাঘ' কবিতাটীর অন্তবাদ প'ডছিলেন, তখন একটা 

ইংরেজ মেয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়ছে, আব তার সঙ্গে-সঙ্গে রুমাল দিযে উচ্ছ,সিত অশ্র 

বরণের বার্থ চেষ্টা! দেখলুম। এই রকমে বিকালটা অতি আনন্দে কাটিযে' সন্ধার পরেই কুআলা-লুম্পুবে 
আমর| বাসায় ফিরলুম। রাত্রে মনোজ-বাবুর বাড়ীতে আহাৰ হ'ল--আর সেখানে অন্য নান! ভারতবাসীব 
সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আর আলাপ হ'ল। 

একজন চীন। লক্ষপতি আমাদেব বাবহারের জন্য তার মোটর-গাড়ী দিয়েছেন। কবিকে একদিন তীাব 

বাড়ীতে নিষে গেলেন। এর পিতা চীন দেশ থেকে নাকি সামান্য কুলী হ'যে মালাই দেশে আসেন। 

কিন্তু ক্রমে বাবসাযে হাত দিয়ে কোটি ডলারের মালিক হ'য়ে মারা যান। ষচ বণিকদের পরামর্শে ছেলেকে 
স্কটূলাণ্ডে এক বিশ্ববিগ্যালয়ে পডাতে পাঠান। পডাশুনো কিছু হয়নি। কিন্তু ছেলে বিষয়-বুদ্ধি খোয়ায় নি, 
যদিও একটু আজগুবি জিনিসে বিশ্বাস করে। এক তামিল জ্যোতিষী এর ঠিকুজী তৈরী ক'রে ভাগা গণে 
এর কাছ থেকে অনেক পয়সা নিয়েছে । এর মনে বিশ্বাস, কবিও একজন অলৌকিক শক্তিশালী যোগী, গণংকার, 
দয! হ'লেই তাকে বৈষয়িক ঠা] ছুইএকটা দিতে পারেন । 

শনিবার, ৬ই অগন্ট। 

সকালে বন্ধু-সমাগম | তিনটেয় চীনাদের 00706010191) 3০1)০০1-এ কবির বন্ৃতা, তার পরে 12876 

কাজাঙ ব'লে কুআলা-লুম্পুরের দক্ষিণে একটি ছোটো শহরে বিকালের মতন কবি গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে 
এলেন। রাত্রে মিং্হলী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত তালালার বাড়ীতে ছিল নৈশ ভোজ। এখানে পরিচিত ভারতবাসী 
অনেকেই ছিলেন । বনু সিংহলীর মতন তালাল! একেবাবে সাহেব ব'নে গিয়েছেন। ঘরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে 
ইংরেজীই বলেন। মেয়েদের পোষাক ইংরেজী । ছুই ছেলে, একজনের নাম 0১111, আর একজনের 0০০1, 

৮ 
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প| এ রকম একট। “কুম্থমপেলব” নাম। এব মোটেই সিহুলী জানে শা। এজ নানা জাতের মিএনের 

(দশে, ক্রমে সকলেরই অবস্থা এই বকমই দাডাবে। বাঙল। ভালে। জানে না, এ বক্ষ বাচণী নেও 
“ত। এই দেশেই দেখেছি | ঘাক্, তালালাব। ঘ।ন্তঘ হিসাবে চনংকার। এই ভোজন-সম্মেলনে শাম সপ চে 

বশী খুশী হ'য়েছিলুম» এক মালাই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পবিটন কাবে। মালাই দেশে এমে এহাদন 

পবে এই প্রথম একজন উচ্চ বংশে আব উন্চ-শিক্ষিত মালাইযের সঙ্গে দ্বদণ্ড আলাপ করবার ছধোগ হ'ল । 

এব নাম 10260) 1২200019800 দাতো নাহ্বাউ। 'দাতোও আরে শুদ পাচা | ইনি বিলেহ ফেবত, স্কানীম 

এফ -এমুএদ্ কাউন্সিলের সদস্য । মালাই ভাঘ।, মালাইদেব সংক্কতি ভনাপিব আ।লে|১না, ধঙ্চ। এব উন্নতি কল্পে মালাই 
জাতের মধ্যে কোনও সচেতন চেষ্টা মাছে কি না, শিক্ষিত মালাহব। পর বিবণে আরতি £ রা ন। এ সগন্ধে আিউস। 
ক'বে জানলুম যে, এসব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত মালাই কেমাব কবে না। মালা জানের শি শিল্প প্রান সবর 

শোপ পেয়েছে । এক অরদুব মফঙ্গলে পা কোথাককোথাগ একটআপট আছে) হবে কনাশিল বঙ্গাৰ গন্য 

ইংবেজব। সচেষ্ট; আব মালাই জাতের এব নে কলাকৌশল বিদাএ।ন লনা মাতে পাপ এ পাথ, (সজনা 

পেবাঃ-রাজোর রাজা তাৰ বাজপানী কৃমাল|-1ডসাপ এ. একটা শিল্পপিগ।ণন খুলেছেন । এ ছাড। মালাই 

জাঁতেব ছোকবাদেব জন্য একটা গুক-টেনিং বিদ্ভালণ আছে এখানেই ৭ আল্পছল্প মালাই ভাষার অগ্নাপন হথ। 

আব সাহেবেব। ( অর্থাৎ সবকাধী কমচাবী আব খিশনাবা, হনে ) মিলে কিছুকিছু মপাই ভাধ। গাব সাহিছেল 

চঠ| কবেছে। আমি বাললুম, আচ্ছ। আপনাব। শিক্ষিত লোকে মিনে একট আগঘমাতি আপবিষখ 
করুন না কেন, তা হ'লে তে আপনাব। মিলে আপনাদের ভাষ। আব সাহিহা চটাব মধ দিযে শিগেদের 

বিপর্ধপ্ত জাতীষ সংস্কৃতিকে স্দঢ কাবে একটী গৌধবের বস্ত্র কাবে ভুলতে পাবেন, আপনাদের জাতের মধ্যে 

কল্পনা! আছে, কবিত্বশক্তি আছে-মাপনাদেব প্রাচীন গগ্য-কারা আব বীবগাথা ০] ৮ দপেপ গিনি, 

আপনাদের গীতিকবিত। পান্তমনঞএব নান আব কপ, আগ্চঞজাতিক সাভিনোব খোদ ঘিশি বখেন 

তিপিই জানেন, তা ছাড়া, আপনাদের কাবিগবের হাতের কপার বাঞ্চ। গবীব আব রেশমের 
কাপড, বেত কোনাব কাজ--এ-সব কলাশিল্প হিসাবে খুবই গ্ুখান এ সর দিনিল থেকে তিন 
আপনার! বঞ্চিত হন, আব জগতকে ৪ বঞ্চিত করবেন 78100017100) 001 001001৫* , সব দততৰ 

সংস্কৃতি মিলে একটা বিরাট সভাতা-সত্ঘ__হাতে আপন।প জাতির গ্কান থাক] উচিত | হি বেন পাব ভাবে 

আমার সঙ্গে কথ। কইলেন, আমায় বল্লেন মহাশব, আপনি ঘা বলছেন তা মপহ ঠিক পা, 'এপন্টা নাগাই ভান) 

সাহিতা আর সভাত। সংরক্ষণী সভার আমাবশ্তাকত| হনেছে , শিক্ষিত মানাইপের এ বিঘঘে অবহিত হক্ঘ। 

দরকার; এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে আবে! আলাপ কাবতে চাই | সপিনেব মহন এব সঙ্গে আগাপ 

"শষ হ'ল। পবে শ্রীযুক্ত তালাল। এর সঙ্গে আনব পুণর্শন খটাবাব চেষ্টা কাবেছিলেন, কিছ্দ পি একট 

জর্ুবী মীটিংএ এঁকে কোথায চ'লে যেতে হয় বালে, এই মালাই সঙ্জনটীর সঙ্গে আমার আর দেখা হন শি॥ 



১২২ যবদ্বীপের পথে 

৮। ইপোহ 

ঘ্লবিবার, ৭ই অগল্ট, 

আজ আমর। কুআল।-লুম্পুর ত্যাগ ক'রলুম দুপুরের গাঁডীতে । বাড়ী থেকে বিদায় নেবার আগে চীন। চ(ক৫ 

আর খানসামার। এল-_হাত জোড ক'রে কবিকে প্রণাম করলে । এদের নিঃশবে অতি ক্ষিপ্র দক্ষতার সঙ্গে কা? 

ক'রে যাওয়া, আর এদের চিরপপ্রফুল্প ভাব চিরকাল আমাদের মনে থাকবে । একটা বুড়ে। চাকর ছিল, তা? 

য্/১আর একজন ছোকর!, তার সদানন্দ হাসিমুখ, আর তার নাম :1) 110) “আ।হয়” ব'লে তাকে ডাকলেই তা? 

একগাল হাসি, কখনও ভুল্বো ন|। 

শহরের অর্ধিকাংশ ভারতীয় আর চীন। বন্ধুর! স্টেশনে এলেন আমাদের রেলে তলে দিতে | ইপোব পথে 

মাঝে ছুটে। স্টেশনে কবিকে সংবর্ধনা কর! হল, অভিনন্দন-পত্তর পড়া হল, খালা দেওয়। হৃল। 

যেখানে গাড়ী থামে, সেখ|নেই কবিদর্শনার্থী পোকের ভীড। বাঙালী ভদ্রলোক দু-চার জন এলেন, কেউ ডাক্তাব, 

কেউ ইঞ্ধিনীযাব। গাড়ীতে ইপোঃ থেকে আগত ভাবতীঘ আব চীন। কতকগুলি ভদ্রলোক ছিলেন, ইপোঁঃ শহরের 

অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে এর| আমাঁদেব সঙ্গে করে নিষে যাচ্ছেন । গাড়ীতে চঙ্লিও ব'লে একটা চীন 

ভদ্রলোক, কবির সঙ্গে চীনাদের ধর্মজীবন নিধে আর সাধারণ ধর্ম-সংক্রান্থ কথ। নিষে বেশ সদালাপ করলেন । 

এবারকর পথটাও বেশ পাহাডে পথ । মাঝেমাঝে পাহাড়ের গায়ে বন পুড়িবে' জঙ্গল সাফ কব 

হচ্ছে, রবারের বাগান হবে সেখানে । সন্ধা। সাতটার দিকে ইপোতে পৌছানে। গেল। এখানে স্টেশনে 
পূর্ববং ভীড়। পেরাকের রাজার বাড়ীতে থাকবাব ব্যবস্থা হ'য়েছিপ, রাজার তরফ থেকে তার মন্তী 
170 1301101405৮ রাজ। বন্দাহার। স্টেশনে এসে কবিকে স্বাগত ক'বলেন। 

সোমবার ৮ই অগস্ট। 

রাজার বাড়ী যে রাস্তায়, ভার নাম 21177) 55৮৮): অর্থাৎ রাজার আস্থানের বা প্রাসাদের সড়ক | মালা 

দেশে ম।লাই ভাষায় রাস্তার নামকরণ, বেশ লাগল। কলিকাতাঘ এটা এখনও হ'ল না, হবে কিন| তাও জানি না, 

সেই অনাবগ্তক 'ট্রাট, রোড, লেন, ক্কোরার, এভেনিউ", ইত্যাদি ; “সড়ক, রাস্তা, গলি, চত্বর, কুগ্বীথি'-_এসব বাল। 

কথা, বাঙলা অক্ষরে লেখ। নামের ফলকে এখনও স্থান পেলে ন| | অথচ পশ্চিমের শহরে বিশ 0105 [১০৪০ হিন্দী 

আর উরুতে নয়! শহর সড়ক' বলে লেখ হয়েছে । এই দেশে উপনিবিষ্ট একজন তামিল খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, এঁর নাম 

শ্রীযুক্ত গুণরত্ব ডপন (1)৯০।১), ইনি ভারতীয়দের তরফ থেকে আমাদের তদ্বীর করবার জন্য রইলেন । 

পেরাকের রাজার এক কমচারীও ছিল; এই উদ্রলৌকটী মালাই-জাতীয়, নাকে চোখে রঙে মালাই, কিন্তু খুব 
ভারিকে চেহার।, বিরাট্-বপু, পাঠান বা ইরানী অথবা খাঁটী আরবের মতন চেহাঁর | এর নামটা হচ্ছে “ইওপ্”। 

আজকের দ্রিনে নানা কাজ । মালাই দেশের শিক্ষকদের সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল সকালে । প্রথম অধিবেশনে 

স্থানীয় এক ইংরেজ জজ সভাপতি হলেন, কবিকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। দেশটায় জীবনযাত্রা সহজ, পয়সাও শন্তা, তাই 
লোকের মনে শ্রমসাধ্য ০184০-এর প্রতি টান হওয়া শক্ত,_এই রকম কথা ব'লে, সভাপতি তীর বক্তৃতার অবতারণ। 

ক'রলেন, আরও বল্লেন যে কবির আগমনের ফলে দেশে একটা! ০০1৮07-এর হাওয়া বইবে আশা করা যায়, ইন্ত্যাদি। 

সম্মেলনের একজন নেত| ছিলেন, শ্রীযুক্ত নবরত্মম ব'লে একটী তামিল ভদ্রলোক, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ী, খর্বকায়, 

হ্বামবর্ণ পাতলা একহারা মান্গষটা, একটু খোঁশ-পোশাকী ; তিনি তার অভিভাষণ পণ্ড়লেন। মালাই দেশের শিক্ষকদের 
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এক পরিষ্ বনু চেষ্টার পর বিলেতের ইস্ছুল-মাষ্টীবদের সঙ্গের সঙ্গে তাদের শগ| হিসেবে গৃহীত হযে যুক্ত হ'যেছে, 
এইটে ছিল অভিভাষণের একটা প্রধান কথ|। এতে নাকি মালম দেশের শিক্ষাবিভাগেব শ্বেত্চমদেব আপত্তি ছিল, সে 

মাপত্তি সত্বেও, শেষে বহুবি্-প্রতিষেধক এই গৌরবময সম্পর্ক খ'টেছে তাই সম্মেলনে একটু বিশেষ উল্লান ছিল। 

বিকালে টাউন-হুলে নগরবাসীদের পক্ষ থেকে কবিকে অভার্থন! কব। ভাল, এখানে ঈ।-পান, বক্তৃতা, 
শালাপ। চীনা, মালাই,_আর তামিল, সিংহলী, সিন্ধী, ভাটিয, শিখ, পাঞ্জাবী হিন্দ, চাব-পাচ-ছন বালী 

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল; একজন ডাক্তার, একজন এখানকার পারিষ্টাব, আব বাকী সকপে সবকাবী 
দপুরে কাজ করেন। এই চাপান সভা শেষ হবাব পৰে, ভ্রীঘক্ত সন আমাদের শহবটাম একট খুবিযে নিষে, 

শহবের বাইরে এক চীনা মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলেন | শহবটা চাবিদিকে ছচিযে পাডছে | এট জাথগায সপকাব 

থেকে কেরানী আর অন্য অন্য অফিসারদের জন্য বাড়ী কাবে দিযেছে। প্রশপ্ত ঘাসে ভবা চহ্ছবেব চাব পাশে ছোটো, 

ছোটো! স্থন্দর-সথন্দর বাওলা-বা্ডীর সাবি, ঘন না'বকেল গাছের কুগ্ধেব মাঝে , চত্তবে চীনা, হামিল, আর মাথায় 
বিবাট্ পাঁগডী প'রে শিখ ছেলেবা একত্র খেল! কা'বছে , কোনও বাচীতে বটীন মাডা পাবে তাদের অপর্ব ভাবতীম 

লালিত্য-মণ্ডিত চেহাঁবাঘ তামিল ভদ্রঘবেব মেযেব। বাসেবাসে 'সনাই কাবছে। বই পাডছে,। ঈকিতের 

মত চোখ তুলে আমাদেব চলন্ত গাীব দিকে তাঁকিযে' কবিকে দেখে, পীত বিস্মিত হাথে যাচ্ছে। 

কোথাও পাঁজামাঁপর| চীনা ব! পাঞ্জাবী ম। ছেলে কোলে কাবে দাডিযো । শহব ছাডিযো আমাব। বাবে এসে 

পণ্ডলুম | পরিষণাব রাস্তা, দেশটা যেন মাজ-ঘম(। চারিদিকে পাহাছেব শরেণা। ভব সন্ধার অস্তমিত চযের 

মিযমাণ আলোয় একট। উদাসকরা শাস্তির ভাব । 

চীনে” মন্দিরে এসে পৌছুলুম ৷ একটা বাধ-মৃতন, তাব ধাবেই পাহাড, পাহীডেব ভিহবে একটা আভাবিক 

গুহা, ভিতরে নানা মুখে সেই গুহা গিথেছে | গ্রহ্থাটীকে অবলঙ্কন কারে মন্দিব। কোথাপ বোথাণ বা পাথব 

কেটে ছুই-একট! দৌতল! কুঠরী তৈরী করা হ'নেছে | মশ্দিবেব ভিহবে নান! দেনহান মুত, গপান বেদিব 

উপরে, আর আশে-পাশে ॥ মৃতিগুলি হয কাঠের, নয মাটিব, খুব উজ্জল বে বঙানো | 290 আলিপরের মন্দির | 

এক পুরোহিত আছে; অতি অপরিঙ্গার বালে বোধ হল পোকটাকে-নীপবেব আপথাল।। মাথাম টিপ 

লঙ্ব! চল, তার উপরে নীল কাপড়ের একটা ছোটে। ট্রগী। তাও পর্মেব দেবত| আছে, পৃদমৃহিণ আছে । তা বাদীণ। 

দেবতার বিষয়ে উদার । পুরোহিত আমাদের সঙ্গে কারে নিথে সব দেখাশে | গ্ুাটা চৌবস নঘ, হাউ মন্দিবপ 

চারিদিকে সমান বা সমতল হয়নি । এক জায়গা কাঠের মিটি দিনে উপবে উঠতে হণ । পাহ।ডের ভিহে 

শবিধা-মত 1008৫ ব। তাক পেয়ে, পাথর কেটে দোতল। ঘব বানিয়েছে । আালে। জেলে আমাদের একটা আর্ধকাবঘম 

পথ দিয়ে গুহার আর এক অংশে নিয়ে গেলে, সেখান থেকে পাহাডের গধাবে বাভরে ঘাপার পথ আছে | পেশি একট। 

1586০ বা রহস্যময় ভাব ছিল এই গ্রহ-মন্দিরটার ভিতবে | সব বেশ পবিশ্কাব কবে বাথ । মন্সিবের প্রধান বেদিণ 

কাছে ফিরে এলুম। পুরোহিতের বখশীশ্ হিসাবে, কিছু দক্ষিণ। দেও! গেল। লোকট। খুন হাঘে নিলে। 

শ্রীযুক্ত ফ্যঙ ছিলেন আমাদের সঙ্গে, তিনি দোভাষীব কাজ কবলেন। 'একজন পর্প্রান ধনী চীন। ভলোক প্ুণাকম- 

হিসাবে বিতরণের জন্য চীনা ভাষায় তাঁও-ধর্ম সংক্রান্ত একখানি লিখে।ছাপ| বই বেখে দিয়েছেন পুরোহিতের কাছে । 

এতে নরক-ছুঃখ বর্ণনার বিস্তর ছবি আছে। এই বই এক খণ্ড কারে পুবোভিত মহাশম আমাদের উপহার 

দিলেন । 

.শহরে যখন ফিরে এলুম, তখন পূরো রাত্রি হয় নি। কবিকে বাসায় রেখে আমরা ক'জন সদলে বার হ'লুম 

ইপোর বাজারে ঘুরতে__“বারাঙ্-বারাঙ তথ্থাগা, মলায়ু-বিকিন্, লামা-পুঞ্াশ_র্থাৎ প্রাচীন নালাই কান্গ পিতলের 

জিনিসের সন্বানে। কোথাও মিল্ল না। মালাই শিল্প যে লোপ পেয়েছে, তার সন্দেহ নেই । অভাবে তাল 



১২৪ যবদীপের পথে 

আর অন্ত জিনিম দেখে) তাই কেন। গেল। 

মঙ্গলযার *ই অগন)। 

কালে কবিকে চীনাদের ১1] (11105 1১1)1163010091 যাক্-চয় স্কুলে নিষে গেল, ফাও আর আরিঘম্ সাদ 

রইলেন | শ্লরেন-বাবু, দীবেন-বাবু আর আমি, মোটরে ক'রে পেরাঃ রাজোর রাজধানী, আর পেরাব বাঙজগার বাসভূি 
1১021710008) কুআল।কাউসার নগব দেখতে ০বেক্লুম, আমাদের সঙ্গে বইল সেবেম্বানের তামিল ছেলে 

ছুরৈর!জসিংহন্, আর পেবার বাজব|টার সেই জবরদস্ত চেহাবাব কর্মচারীটা। মালাই দেশের অপুৰ-রমণীয প্রারুতিক 
সৌন্দযে ভর। ঘুশ্যেব মধ্য দিযে আমাদের পথ | পথে পণ্ড কট] গঞ্ডগ্রাম-100700778 10710011007 তাঞ্চ৮। 

রাম্বৃতান, 30000 31)1৮ ভডেই সিপুং, 1৮1 সালা2, 107007 এক্স | উডিযাব গাধের বডেদাগ্ডের মতণ 

বডে। সডক গায়ের মাঝগান দিঘে চালে গিয়েছে | এই স্ডকের ছুপাবে দোকান-পাট, বাজ।ব , সমস্ত চীনা আৰ তামিপ 
'দ[কানী,মালাইদের দেখ-ই নেই-_অথচ এই অগুলা)। এদিকে মালাইদেব প্রধান নিধাস-ভমি, তাদেব সভ্যতা 

একটা বড়ে। কেন্দ্র। প্রত্যেক গাধের বাজাবের মধো, গোটিব-বাস্তার ধাবে, বেল-ন্টেশনের নাম লেখ। পাটাতনের মহন 

বডে।বড়ে। কাঠের ফলকে ইথরেজীতে, আববী অক্ষবে মালাইধে, তামিলে, আব চীন।ঘ, গাষে নাম লেখা মোটরচচ। 

পথিকের গোচরারে ৷ আমরা প্রারুতিক দৃশ্য উপভোগ ক'বতেক'বতে পেরাঃ নদীর তীবে এসে প'ডলুম | নৌকাধ-তৈবী 
সীকোর উপব দিয়ে মোটর পার হ'ল। ওপাবে পৌছ্ছে, গাডী একটা চড়াই জাগ| বেদে আস্তেশাস্তে উঠে, তাবপব 

বেগ বৃদ্ধি ক'রে চ'ল্বে । দেখি, একটা তি শিশু বেবাল-বাচ্ছ। রাস্তার মাঝখানে দাডিযে' আমাদেব গাড়ী আস্ছে 

তাৰ দিকে কিংকতব্যবিমূড হযে তাকিয়ে আছে। মোটব-চালক মাপাই, তার লক্ষা নেই, সেই গাডীব গতি 
বাড়াচ্ছে। “কুচি, কুচি” অর্থাৎ “বেরাপ, বেবাল" ব'লে আমি চেঁচিষে উঠতে, গাড়ী খামালে । যেখানে বেরালটা 

ছিল, সেখ|নে বান্তার ধারে এক পাল মালাই ছেলে-বুড়ে। বসে ছিল , বাস্তার মাঝখ|নে বেরাল-ছানা, ইঠাৎ গাড়ী থেথে 

গেল»_-এই ব্যাপার দেখে তাদের কৌতুক-বসবোধকে বড়োই উদ্ধদ্ধ ক'রে তুললে, তাঁর। এক্যতানে হেসেই আকুল, 
বেরালটাকে সরাবার আগ্রহ কারু নেই | শেষে হাত নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে দেখাতে, একট। ছোড। দল থেকে বেরিষে' 

এসে, বেরালটাকে ধ'রে তুলে ছুড়ে রাস্তার ধারের পগারের ভিতর ফেলে দিলে। মালাই মনোভাব আর জন- 
সাধারণের রসবোধ জিনিসট! ভালো বুঝলুম ন।, ভালোও লাগল না। 

কুআলা-কাঙসারে মালাই কলেজের বাঁড়ী দেখলুম | এই কলেজটা মালাই দেশের রাজবংশের ছেলেদের জন্য-_ 
ভারতবর্ষের রাজকুমার কলেজ"গুলির মতন । মালাই আটস্-এগু-ক্রাফ্ট্স্ স্কুলে গেলুম। প্রাচীন মালাই শিল্পকে 
জীইয়ে' রাখবার জন্ধ এই ইন্ুল। ভারতে বিটিশ সরকার কোনও-কোনও স্থানে এই রকম ইন্ুল স্থাপন ক'রেছেন, 
যেখানে আধুনিক রীতিতে শিল্প-বিছ্য। তো শিক্ষা দেওয়। হয়ই, তার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের সাবেক কলাশিল্প 
যাতে (লাপ না পাষ, তারও কারিগর যাতে হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থ। আছে। লখনৌতে, লাহোরে, 
মাত্তাজে, বোস্বাইযে এইরূপ 48715 800 এ 13৫0700] আছে | দেশী রাজ্যের মধ্যে জয়পুরে, মহীশূরে আর 
ত্রিবাঞ্রে আছে। সিংহলের কান্দীতে এক বেসরকারী সমিতিরও এইরূপ একটা ইস্কুল আছে । এইসব ইস্কুলে 
সাবেক চালের ওস্তাদ কারিগরদের মাইনে দিয়ে রাখ হয়, তাদের কাছে শাগরেদ বা ছাত্র হ'য়ে, সাধারণতঃ যে 
জাতীয় লোকের মধ্যে এই শিল্পকাধের প্রচার আছে সেই জাতির ছেলের! কাজ শেখে । গুরু আর শিগ্ের হাতের 
কাজ ইস্কুলেই বিক্রী হয়, কলা-রসিক ব্যক্তিগণ কিনে ইচ্ষুলের উদ্দেশ্ঠের সহায়তা করেন। গেঁয়ো যোগী ভীখ পায় না; 



ই্পোঃ ১২৫ 

সাধারণতঃ ভাবতবাসী ধনী ব্যক্তি নিজেব দেখেব শিল্পামম্পদ সধদ্ধে অন্ত আব ৭৯, বেশী দাম দিষে বাজে বিদেশী 
(জনিস কিন্বে, কিন্ত শিল্পকলার পরিচাধক হাতে-তৈবী যেসব ক।জ_গ্েমন পাতুধ কাজ, পা, গহন। প্রতি, 
মীনা , খোদাই কাজ-_পাথরে, কানে, হাতীব-দাতে * কীপাপ, বেশম মার উনের বাপড, জবীব কাজ, ইতাপি- 

বিদেশী-কলাবিদ্গণের উচ্ছধ্সিত প্রশংস। অজন কবে থাকে, সে কাছেব দিকে হাব। শিব চাইবে না, তাৰ সৌন্দয 

বোঝবার মত চোখ আর বিদ্যা, ভইই আমাদের নেই | এই সব ইঞ্ষণে পিছ মবণবী সাহাদা পথে আব বিদেশী বপ- 
বসিকদেব রস-বেতৃত্বের উপবে শিভব কাবে, কোগাঙাকোথাক প্রাচীন ভাতের শিপ বিছুপিছু নেচে আছে । 
নআলা-কাওসারের স্কুলের কথ। শুনে অবধি ৩]ই (সেটা দেখবার ইচ্ছে চিল | মপাহ পাব কাছ ভাবী শন্দণ। 

আমাদের পদ্মলতার মত কতকগুলি নক্শ। বেশ সাবলীল জোবালে| হত আরা, সনাব বাছে এছনাতে কথ উি119) 

কাজ, মালাই ভাষা যাকে 'টুটাম্প কাজ বণে-এই কাজে ঝপোব খোপাই, পো বো পালে মনন ভরাত বান 

গতি চমৎকার , কিন্তু বড দামী, আব আজকাল দশ্পাপা ভে যাচ্ছে । কাল ক1চনাবে পবেন-পব শাশ্রিনকে হানে 

দন্য ছুই-চারটা রূপার জিনিস নিলেন, আমি পাচ ৬লাবে সাবেক চালের মাটাব বাব মতন শু ঠলা-হননা 1091 

একটা কপোর বাটী নিলুম, বাবে পন্পপতাব মহ নপ্শ| কাট । মালাই দেবের মভাহাব আখ সপ্রেব মহন তাক 

শিপ্নও ভারত থেকে এসেছিল, কি হিন্দু যুগে আব কি মুমশনান মগে | কিশ্বু আগাহ শিল্পা ভারতের মন্দ আগকবণ 

কবেনি। সে তার কাঁদে এমন একটু মনোহব বৈশিষ্ট এনে দিখেছিগ, যাতে এই শিগকে হণ গা তব শিগন্থ সে 

কবে নিষেছিল। আ্তবেন-বাব এই বকমেব বাটার সঙধন্ধে ঠিকই অন্থবা করেন, এমন তার পাবে কাবে কোনর 

জিনিস খেলে তার সোঘাদ যেন বাড়েআাব ঘাত। এতে খেতে নেইনিনরিকোগা আহাধ, নেমন উনাব 2গ্গি 

পাঁষেস, নিয়ে এই রকম বাটী খেকে থেতে হব, আব সন্দে-সর্দে শিশীব কপকমের (সীন্মঘকেছ উপভোগ পারতে 

হয। জাপানী (118700-১0 “চানোইউ” অনুষ্ঠানে চপানেব সন্দেসদদে হাব চানামটিপ পাএগ্তাপর এসীনাখ 

উপলদ্ধি কর! যেমন । 

এর পরে, কুআলা-কাঙ্সারের বাজাবে খানিক খুরলুম | এক চান। মণিহাবাব (দাকানে মাগভ গাহি আব 

'াটে। একটী মালাই ছুবী (ক্রিস) কিনলুঘ, এক চীন। হাটেলে মলে পিছু গলঘোগ কাপলুদ | তারগর 

485৮৮) 13057 বা বড়ে। রাজবাটা দেখ। গেণ, পূব ণেকে, এটী বাজাব হান মাখনের পম »-বাডা। একটা 

জিনিস দেখে আশ্চঘ মান্লুম-_রাজবাডীতে ভারতীয পাঞ্জাবী সৈহ্া পাহাণ! দি বাগবাডাপ পাছে 

এখানকার রাজার পিত।র তৈরী ছোটে একটী মসগিদ দেখলুম , খাব ভাব হীন মুলপনান। 9, দিলী আগব। ফেব 

সিকরার ঢঙে তৈরী তার আজানের মিনারটী , কিন্তু এক-গঞগুছেব ছেটে। মমিদ লা টি অ।দিখেগেব পিশছ আপ 

পদ্ধতিতে তৈরী । কাছে এক মক্তব, সেখানে আরবী পড়ানে। হঘ। বাঞাবন্দাহাবাব বাডা, 5? টিপার উপর ব্রিটিশ 
হাই-কমিশনরের বাড়ী, এগুলিও দেখানো হ'ল । ভাবপব আমাদের পাণ্ড ভগ্রপ্ আমাদের শিথে চাল্ল বাজার 

পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে । 13006 36091561101] বালে নাতিউচ্চ একটা ঢাল পাহ,েব গানে পুরাতন 

মালাই ঢঙে খুটীর উপরে তৈরী কাঠের কতকণ্ডলি বড়ে-বডে। বাডা। এই প্রাসাদের মাম 5৭৪৪৪ 10100) বা 

১৯০৮ 019101)01 আমাদের সংস্কৃত পুত্র" আর “পুরী? শব্দ থাণাই ভাঘান 'বাপুঝা আব বাপুথা? এথে 

ব্যবহৃত হয়»_-যেমন ভারতবর্ষে কুমার, কুণ্তর, কোার” শব্দ, স্পেনে [00121)0 এন অথে বাজগুএী | ০১৯৮004৮190 

তে রাজার আর রাজপরিবারের ছেলের থাকে, রাজপরিবারের দ্্রীলোকের। অনেকে থাকে | ইপোহ থেকে আমর। 

পেরার রাজার মোটরে এসেছি, সঙ্গে আছে রাজভৃত্য ই€প্ | আমব। বিন। প্রথে রাছবাডীব আঠিনার এলুম | 

একদিকে খোটার উপর কাঠের একটা মস্ত একচালার মতন, তাতে অনেক গুলি মালাই জীলোক রারেছে, সে দিকে 

আহারের আয়োজন চ'ল্ছে। একটী চমৎকার নোতুন বাড়ী দেখলুম। মালাই ধাজে তৈরী, ইগপ, বললে সেটা 



১২৬ যবদ্বীপের পথে 

রাজার মেয়ের বিয়ের উপলক্ষ্যে তৈরী হায়েছিল। পেরার রাজার মেয়ের বিষে হয় আর এক মালাই রাজে 

রাজকুমারের সঙ্গে । মালাই বিষের একট। প্রধান অনুষ্ঠান, বর-ক'নেকে একটী দামী গদির বিছানার উপর বসানে| হর 

এই বিয়ের গদির তাকিয়ার দুই মুখে কাজ-কর! রূপোর চাকতি থাকে । এই বিছানা খুব এক জমকালো বাযাপাব। 

ধেন সিংহাসনে রাজা রাণীকে বসানে। | আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগত, বড়ে। লোক হ, 

প্রজার, সকলে এসে বর-ক'নের সামনে ভেট বা উপহার দেয়। এই রকম রীতি যবদ্ীপেও আছে, আর বাজ 

রাজড়া আর বড়ো লোকের বাডীতে এই বর-ক'নের বিছান| ব| গদি আলাদা একট। ঘরে থাকে । এই গদি যে” 

পবিত্র জিনিস, আব কেউ কোনও সময়ে তার উপর বসে না, এই গদিকে যবদীপে “দেবী শ্রীর গদি' বলে । কুআলা, 

কাঙ্সারের এই বিষের বাড়ীতে এই রকম গদি দেখলুম | আর ত। ছাড়া, মালাই জা'তের বৈশিষ্ট্য নান। দরব্য-সম্ভাবে 

ভর। এই বাট়ীটী; সাবেক ধরণে সাজানো! মালাই রাজাদেব বাস-ঘর বেশ দেখা গেল। বাডীটীতে রাজপরিবাবে 

মহিলার। ছিলেন; আর ছিলেন কতকগুলি বুদ্ধ, যেন প্রাচীন ভারতের রাজ প্রাসাদের বিশ্বস্ত কঞ্চুকী। মালাইদেব 

মধ পরদা-প্রথা নেই, এই ঘা রক্ষা । সোন।-রূপার তৈজস-পত্র, “কনকে রজতে রতনে জডিত বনন বিছ্বানো ক” 

প্রজাদের উপজত নান জিনিস, সোন। রূপার মযৃব, সব পরিষ্কার ভাবে সাজানে। র'যেছে | অথচ বা়ীটী মিউজিযম 

নয়, বাসের বাড়ী, ছেলেপুলেদের ও দেখা পাওয়। যাচ্ছে 
কুআলাঁ-কাওসাবে এক চীন। জন্থরী আর মহাজনের দোকানে তার কাছে বাপা-রাখ। মালাই কারু-শিল্পেব 

কতকগুলি স্ন্দর নমুনা দ্রেখ| গেল, ছুই-একটা ছোটো জিনিসও আমর! নিলুম। তারপবে আবাব সেই সুন্দৰ 

পথ দিয়ে ইপোঁতে আমাদের বাসায ফেবা। 
সন্ধ্যা ইপোঁর টাউন্-হলে কবির বক্তৃতা আব পাঠ হ'ল। পেবাঃ রাজোর ব্রিটিশ রেসিডে্ট-সাহেবেৰ 

সভাপতি হ'বাব কথ। ছিল, তিনি অলজ্ঘা কারণে আস্তে ন। পারাষ, স্থানীয় প্রধান-বিচারপতি সভাপতি হ'লেন। পবে 

রেসিডেন্ট-সাহেব চিঠি লিখে কবিকে জানান, নদীর জল বেড়ে যাওযায ধীকে। অচল হয, তাই তিনি আসছে 

পারেন নি; আব 1111) তাই-পিউ শহবে পরে যখন কবি বক্ৃত। করেন, তখন তিনি উপস্থিত থেকে সভাপতিব 

কাজ করেন, আর বলেন যে ইপোর সভায় তিনি হাজির থাকতে পারেন নি, এটা তার কাছে 'একট। বিশেষ 

আফসোসের কথা, ইত্যাদি । “মালায়াটিবিউন”-এর সাধু চেষ্টা এই ভাবেই মাঠে মার। গেল । 
রাত্রে ন-টায় আমার বক্তৃতা হ'ল, ছায়াচিত্র-যোগে, আধুনিক ভারতীয় চিত্র-শিল্পের উপর, স্থানীঘ 

আংগ্লো-চাইনীস হস্কুল-গৃহে । 

একটী চীন যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, একে বেশ লাগ্ল। “বাবা”-চীনা, খাঁটা চীন| সংস্কৃতির ধার 

ধারে না, তোয়াক্কাও রাখে না। এর নাম 0097. [07০01 79০07 গুন্-খুই-কুন্। ইংরেজী ইস্কুলেই বরাবর 

লেখাপড়। শিখেছে, কি একটা আপিসে কাজ করে। লঙ্ব/-চওড়া দোহার! হারা, কথা-বাতায় এমন চমতকার 

হ্যতার পরিচয় খুব কম পেষেছি, ভারী সদালাগী রসালাগী আমুদে” লোকটা । স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে এর বেশ 
সন্তাব। চীনা গান, চীনা বাজনা, মালাই গান আর নাচ এর চেষ্টায় আমর। ইপোতে আবার ভালো 
ক'রে শুন্তে আর দেখতে পাই । 

বুধবার, ১*ই অগস্ট। 

পেরার রাজার বাড়ীর অবস্থানটা অতি চমৎকীর। বাড়ীর পিছন দিয়ে ছুই কৃল ছাপিয়ে” ছোট্র [2718 কিন্তা 

নদীটা ব'য়ে যাচ্ছে। ওপারে কাছে পাহাড়, দুরেও পাহাড় । নদীর ধারে সুন্দর ঘাসের মাঠ, একটা ঘাট, 



ইপোঃ ১২৭ 
৯ শিলা তি সি পা তি তি পা পি» পপ প৯ 

কতকগুলি বড়ো-বড়ো গাছ, আর ফুল-বাগান। মাপী তামিল-্জাতীয়। এপুরে নদীর ধাবে একটা চেখার নিষে 
গাছের তলায় বাসে বই পড় বডে। আরামের | মাঝে-মাঝে দবে পাহাড-অঞ্চল থেকে ডিনামাইট দিযে টিনের 

খনির পাহাড়-ফাটানোর গুরু-গন্ভীর আওয়াজ প্রতিধবনি-দ্বাব! বাহিত হযে স্িপ্রগণীব হে কানে লাগছে | ইপোতে 
আমাদের চারিদিনের অবস্থানের স্বৃতির সঙ্গে এই বাডীটির ৌন্দয বিশেষ ভাবে জডিত 

সকাল সাড়ে-আটটায ম বিযান চার রনি আমাৰ প্রবন্ধ টি “ভাবতে শিক্ষ-সগদ্ধীয 

কতকগুলি সমস্তা, আর ইন্কুলে মাতভামাব স্থান” এই বিষমে | এব পরে শ্রীখান্ক প্রণব উপনমভারন আমীর এক 

টিনের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন । 

টিন্ এদেশের এক প্রধান খনিজ সম্পং। গ্রীস্টীঘ পঞ্চদশ এতকে চীনা োথকেব। মাপ্য দেশেব টিনেব কথ| 

উল্লেখ ক'রে গিষেছেন ।  ডচেব। সপুদশ আব অষ্টাদশ শতকে এ দেশ থেকে খব টিন কিন্ত। ম(পাইব! নিজেবা 

আগে উপর-উপর মাটা খুডে টিন বাব কদুত। খনি অনেক, লে।ক কম, চানাব। এসে এই কাছে খোগ দিলে, 
ার উনবিংশ শতকের মধ্যে চীনারাই এই কাজ প্রা পুরে! দখল কবে নিলে। মাপা খনিব আ।পিক ব। ছা 
কলী খুব কম। চীনাব! মালাই সবকাবকে আইন-মোত।বেক মুনাফা একট হিসস। কেম, কিছু শিচোব। টিএ 

খঁডে বাব করে। ইংরেজ কোম্পানী কিছু কাজ চালাচ্ছে, থাছন| দিষে দু তিনটে ফবাসী কৌস্গানীর কাজ করছে 
কিন্ু শ্রমিক সব চীন|, আর চীনাদের ৭ অনেক গুপি 1১010-81 কিড সী” ব| (কাম্পানী আছে । আপা (দশেব টিন 

ঘ| বা'র কর! হয়, তার বাবে! ঘান। চীন| কোম্পানীদেব হাতে | টিন বাব কবনাব তিন বকম ও আছে। উপব 

থেকে খুঁড়ে যায়_এটী প্রাচীন পদ্ধতি । খনি হঘ_-যেন বিবাটু পুখব খোড]। আটা আব পাতগিশ আটা বা পাথব 
কেটে-কেটে, উপরে তোলে । এই পুখুর-কাট। খনি জলে ভ'বে যাবাব আশগ্ক। আছে, ৩1৯ ছল চেটে তণ্তে হন 

অশ্য এক রকম রীতি আছে, তাতে পাইপে ক'রে জল এনে খুব জোনে পাঠাডেব গায়ে ফল ভম ১ তাই ক 

পাহাড় আর মাটার ভাঙন ধরে। তারপরে আছে, কযলার খনির মতন আটার তপন স্ুবঙ্গ (কটে যয | এট 

তীয় পদ্ধতিটা হচ্ছে আধুনিক ইউরোগীয পদ্ধতি, ালি ইৎবেজদের হাতে যে অগ্প কতকপ্ডণি খনি আছে 

সেখানেই এই রীতিতে কাজ হয়। এই তৃতীয় রীতি বিশেষ বায-সাপেক্ষ | 

আমর যে খনি দেখতে গেলুম, সেটা ইপোঃশহর থেকে অল্প কম মাইল দূবে। খনিব নান 17077 
২] জমীর দখলকার [)।. [১০:৫৪ ডাক্তার রজার্ঁপ বলে একজন সি"হলেব ৩ামিণ থ্রাঈন ভদ্রলোক, তব মেবে 

বেয়াটি সএর নামে এই খনি ।  11)902-5777 1000-৯ বালে এক চীন। কোম্পানী কাজ চ।শাচ্ছে । সবকাব। সর্থাহ 

ফেডারেটেড-মালাই-স্টেটস্-এর গভর্ণমেন্ট ) নিজের প্রাপা কর পাঘ; ডাক্তার রঙ্গার্স শহকব! একটা বথাপটি ব। উপমর্ন 

পান, সেটী নাকি মাসে হাজার চল্লিশ ডলারের কাছাকাছি । খনির কাজ চালানোর সমস্ত খবচ চীন।দেণ, বাকা পভ 

তাঁদের । শ্রীযুক্ত ডসন্ আমাদের নিয়ে খনিতে পৌছুলেন। খনির মানেজাব এক চীন। বক, গ্রগঠিত দেহ, আতি 
ভদ্র, বিলেতে গিয়ে খনির কাজ শিখে এসেছেন, তিনি সঙ্গে কারে সব দেখালেন । দে নব পিথে বর্না করবার 

চেষ্টা ক'রবো না, কিন্তু ব্যাপারটা অগ্ুত। দেখে মানুষের শক্তিকে প্রশংস। কাবতে হব, আব গ্চত থেনে প্রাচীন 
গ্রীক কবির সঙ্গে বলতে হয়,_-পৃথিবীতে বনু আশ্চর্য বস্ত আছে, কিন্ধু সব চেয়ে আশ্চন হচ্চে মাঘ । কেমন কাবে 

মাটার ভিতরে বিরাট গহ্বর কেটে তার মধ্যে থেকে চাবড়া-চাবড়। টিন-মিশ্র পাথর উপবে আন। হচ্ছে, কেমন 

ক'রে খুব উচুতে সেই সব চাবড়া কলে ফেলে পিষে গুডোনো হচ্চে, তারপরে গুডে। থেকে নান। প্রাকৃতিক 

আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছরায় টিন আর অন্য ধাতু আলাদ। ক'রে ফেল। হ'চ্ছে-এপব ব্যাপার এক দিকে, 

আর ওদিকে কাজ চলেছে বিরাট বিশাল গুহা-মধ্যে; মাটার ভিতরে এই গুহা কাটা হায়েছে-_এই 

1০99 ব। খনির-পথ প্রায় ৩০০ ফীট গভীর, আরও বেড়ে যাচ্ছে ; ঢালু রেলে কারে 190-এর তল। থেকে, বেখানে 

৮: 472 



১২৮ যবদ্বীপের পথে 

থনির কুলীর| কাছ ক'রছে, সেখান থেকে, ছোটো-ছোটে। গাড়ী ক'রে টিন-মিশ্র পাথরের চাবড়া উপরে হ এ 

হ'চ্ছে। সেখান থেকে জল ছেঁচে উপবে তুলে ফেল৷ হচ্ছে ; সেই ঢালু রেলের পাশে কাঠের সিঁডি তৈরী হালে, 

তাই দিঘে খনির ভিভবে আমর নামলুম । তেরছা ভাবে গ্রহা-পথ ধরে সিঁডি নীচে নেমে গিযেছে। তং 

পাথরের গ। থেকে হাতটি আর ছেনি দিনে চীন। কুপীর| সব ধাত-মিশ্র মাটি পাহাড় কাট্ছে-ভগর্ভস্থ বিরাট 

বিজনীব আলোতে উদ্ভাসিত, খালি খনির ভিতর বালে আব ভুূগভে জল থাকার দরুন, একটা ভাপস! গন্ধ, এব" 

সযাংসেতে ভাব । সেখানে চীন। কুলীর! পিল্পিল্ করছে ; বহুসংখাক পাথব-কাটা ছেনির আওয়াজ, গুহার মা 

প্রতিব্বনিতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রতিফলিত হাচ্ছে । চীন| কুলীদের মুখে রা-টাও নেই, সকলেই নিবিষ্ট চিত্তে কণে 

মতন কাজ ক'রে ঘাচ্ছে । যতট। টিনের টাবড়। এক-এক জনে ওঠাবে সেই অন্সপাতে পারিশ্রমিক পাবে । সম 

জিনিসটার ক্ষিপ্রকারিত। আর স্তবাবস্থ। দেখে চীনাদের প্রতি একট। আদ্ধ। না হযে যাষ ন|। 

দেখে শুনে উপরে ফিবে আস! গেপ। খনির ম্যানেজাৰ শিষ্টত| কাবে আমাদের বরফ-লেমনেড খাওঘালেন। 

বন্যবাদ দিয়ে বিদান নিলুম । পথে শ্রীপুক্ত ডসন্ এই খনির সঙ্গন্ধে দ্ুচাবটা খবর দিলেন। প্রথমটা এই খনির 

কাজ ভালে। চ'ল্ছিল না, উপব-উপর যা টিন পাবাৰ তা বা'র কারে নেছয। হাষেছিল, তাবপবে কিছু বাধ হচ্ছিল 

মালিকের! খুব গভীব-ভাবে খোডবার ছগ্য যথোপঘুক্ত টাক। খবচ করতে পাবছিল ন।। ভাবপরে ডাক্তাব 

রজাসের হাতে আসে খনিট।। তিনিও প্রথম জবিধ। করতে পারেননি, কাবণ কোন বডে। চীন। কোম্পানী সাহস 

ক'রে হাত দিতে চানি। তখন 'এক চীন। কুলীব বিধব। স্ত্রী, তার পুজী ছিল মাত্র কষেক শত ডলার, সে কপাপ 

ঠকে এই খনির ইঙ্গাব। নিলে, গ্ব'খ।সেব জন্য । অল্পঙ্বল্প খুড়ে কিছ হ'ল না, তার সব টাকা প্রা বার্থভাবে নিঃশেধিত 

হ'ঘে গেল। ইজাব। শেষ হ'তে যখন দিন পনেরে! বাকী মাছে, তখন ধাতব একট| ছোটে। আকব, থাকে ইংবিজিতে 

পকেট বলে, তাতে হাত পল । এইতেই তাব কপাল ফিবে গেল । ঘে কয়দিন খশি তাব হাতে ছিল, ভাব 

শে মুহূর্ত পধান্ক সে লোক লাগিষে' প্রাণপণ যে ঘতট। পারে তুলে নিলে । একট বিশেষ তাবিখের মাঝ-রাত্তিব 

পধ্যন্থ তার ইজাব। ছিল; তাকে আব তাৰ কলীদেব সে নিদিষ্ট সময়ে সরিয়ে দেবাব জন্য ফৌজী পুলিস মোতাষেন 

ক"রতে হাঘেছিল । কিন্তু চীন। স্্ীলোকী এই কম দিনেই বন সহস্স ডলারের মালিক হ'ঘে গেল। 

আজকে নানা কবিদর্শন-কীমী লোকেব আগমন । সিঙ্গাপুরেব মেথডিস্ট মিশনের এক আমেরিকান মিশনারি 

এলেন, মিন্টাৰ লী। গৌঁডামি নেই, কবির সঙ্গে বেশ আলাপ করলেন । এই মিশনেব লোকের। মালাই 

সাহিত্যের অনেক ভালে-ভালে। প্রাচীন বই রোমান অক্ষরে আর আরবী অক্ষরে ছাপিষ়েছেন, মালাই অভিধান 

প্রভৃতিরও প্রণয়ন ক'রেছেন,__মালাই সংস্কৃতির একট। দিক্ এদের দ্বারা খুবই সংরক্ষিত হ'য়েছে। 

3011101 নী1)1% স্র্েই-সিপুৎ ব'লে কুআলা-কাঙ্সারের পথে একটা গ্রাম পড়ে, সেখান থেকে বীরস্বামী বলে 
একজন চেটি মহাজন এলেন কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে 1 এই ভদ্রলোকটা ইংরেজী জানেন না । গত কালও উনি 

সপরিবারে কবিকে দর্শন ক'রতে এসেছিলেন । এর সঙ্গে পরিচয়ে বেশ আনন্দ হ'ল | কবিও খুশী হ'লেন। কবির লেখ 

ঘ| তাঁমিলে বেরিয়েছে ইনি সে-সব পড়েছেন । গোঁড়া চেটি ঘরের 'আঁধা-বয়সী লোক, কিন্তু তার উদার মন আর তার 

সমাজ আর ধর্মের দোষ সংস্কারের চেষ্টা দেখে তকে সাধুবাদ দিতে হয়। প্রায় পচিশ বছর ধ'রে এই অঞ্চলে মহাজনী 

আর টিনের খনির কাজ ক'রছেন। এদের গদির চীন। কুলীর! কিছু কাল হ'ল মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের কতকগুলি 
জিনিস পায়, সোন| রূপার জিনিস, মৃর্তিটুতিও কিছু ছিল ব'লে ইনি অনুমান করেন। কুলীর। সেগুলি আত্মসাৎ 

ক'রে এদেরকে খালি একটা তামার মৃতি দেয়, সেই মুতিটী ইনি আমাদের দেখাতে আনেন । মৃতিটা দেখেই আমার 
বুকের ভিতর টিপ-টিপ্ ক'রে উঠূল।_-এটা একটা যবহধীগীয় বিষমুক্ত, ্রষটীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের হবে ; 
আধ-হাত প্রমাণ, ছুই-এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে । শাস্তিনিকেতেনের জন্য মুতিটা দিতে এঁর নিজের আপত্তি 



ইপোঃ ১১৯ 
শেখ পচ শীসিপাস্িল পাটি 

ছিল ল নী, কিন্ত ৃিটা এদের ফার্মের বা গদিব সম্পন্তি, মন্য অংলীদাব রা সী: €লন ন|কাবণ এই মুহটী প্যাৰ 
পর থেকেই নাকি এদের বাবসায়ের উন্নতি, মুভিটা ভাবী পথমস্থ মৃতি,_তার নিযমিত পজ। হচ্ছে । এব উপরে কথ। 
চলে না। এখন, মালয়-উপদ্বীপ এক সমযে যবদ্বীপের বাজাদেব অনীন ছিল, শ্তবাং মবদীপের হিনযগের শিল্পের আৰ 
বর্দের নিদর্শন যে কিছুকিছু এদেশেও পাওঘ। যাবে, তা আশ। কাবতে পাব! মাম | এই ইতিহাসিক ঘোগেব, আব 

এ অঞ্চলে হিন্দু সভ্যতার অস্তিত্বেব একটা প্রক্ষ্ট প্রমাণ ভিসাবে এই মুঁত্টীব দাম । 

বিকালে মালাই দেশেব শিক্ষকেব৷ কবিকে আব আমাদের নিষে ছবি তুঁল্লেন, চীন। উস্মুপেব হাভায। 
ভাখিল, চীনা, ছুই-একটী মাপাই, একজন বাঙালী_এবাই শিক্ষক । হাবপবে আমব। গেলুম চীন। চোব-আফ 
কমার্সএর বাডীতে | এখানে চা-পানের ব্যবস্থ।। চীন ধবণে বাবস্থা, নানাবিধ চীন। মেঠাইযেব মমাবেশ। 

রর চীনা ভাষায এখানকার কর্তার অভিনন্দন দিলেন, ভাব জন্য ইৎবেজীতত আঠিনননের উক্িকে অন্ুবাও 
কব হাল। কবি যথাযোগা উত্তব দিলেন, ভাবত ৪ চীনের নোগ স্দন্ধেগ পাল্লেন | ফা আব অমবাদ কাবপেন 

কাণ্টনী টক এব পরে ঘেতে হ'ল, ভাবতীঘদেব এক মাস্মীটিং বা সাপাপণ ভান | এক মণ্ত মাঠেৰ মবো 

এই সভার আযঘোজন। হাজাব ই তিন ভাবতব।সী-হামিল আব শিগই বশীম] ভাবেছে | এখানেও 
কবিকে অভিনন্দন দেও হ'ল, ইৎবেজীতে, পবে অভিন্দনের তামিল শাব পাঞ্াবী অনটবাদ৪ পড্া হল করিবে 
বক্তত| দিতে হ'ল-এ দেশে ভাবতবাসীব দাধিঞেন কখা নিযে তিনি বাল্লেন। ব9ত1 আব সঙ চকলে, 

এক চীনা খনিব অধিকারী 1০৬-/005150070 817) যা) তাও কে লি? ॥ সিন নাম কবিকে হবে গাশপানে 

গশি-অঞ্চলে নিজের গাডী ক'বে একটু ঘুবিধে, আনলেন | চীনাদেব মবো ফাব। আথে আব মনাজসিবাঘ বড়ে। হন। 

কাদেব এই সম্মানের পদবী ৭০-1:% দেণয়! হঘ। কথাটার ঠিক এখানে জানি না, হবে কহিবটি। ভাবী 
“ণেঠ-জী”র মতন এর অর্থ । 

এই শহরে সিক্মী বেশম আর কিউরিও অর্থাৎ মণিভাবী বাবসাধীদেণ দু-তিন খান। দোকান গানে । এবের মবো 

পনাে, বাতাবিনাব গার অন্তত এদের কাব্বার গাছে । 
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«র| আমাদের আহাব পাঠাবার ভাব নিষেছিলেন। এদের স্যানেজাব চা ভবগচন্দ। আগ পাথে 

দকান-বাডীতে আমাদের নিমন্ত্রণ কাবে খাণ্ুঘালেন। স্থানীয কতকগ্তপি ভাবহীয আর শল্য 5দগোকপ শিনগরিত 

হযে এসেছিলেন । অতিথিদের “সেবা'ৰ জন্য বাজোচিত আঘোজন কখবে চি হলে এদের পড়ে খে হাল থে 

কবি স্বয়ং আস্তে পারলেন ন|। সিন্গী বণিকেব। বেশঘেব কাপড়, গাপিচ। আব নান। বকমের কিউবিদ ৭ 

এপরহারী জিনিসের দোকান কারে পৃথিবীমঘ ছড়িবে আছে | এখানে এদের সঙ্গে একট পরিচঘ তল, পাবে 

খাব? ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যবন্থীপে গিযে__এদেব অতিথি ভাবে এঁদের সর্দে বাহাবিঘাণ কণ দিন পরম খানন্দে 

বণটিয়ে' আসি। তাতে কাবে একটু নিকট থেকে এদেবকে দেখবার গুরযোগ হম , আব গাদের দরণ ধাধণ দেখে 

এদের সম্বন্ধে বেশ একট। প্রশংসাব ভাব আমাব মনে এসেছে এ দেব নান। সস্তাৰ কণার মনে জেগেছে হত শিথে 

এদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । সে বিষয়ে যথাস্থানে দবদীপেব প্রসঙ্গে বালবে। | 

বৃহষ্পতিবার, ১১৯ অগস্ট | 

সকালে ছবি-তোলার পাট-_ম্বাগতকারিণী-সভাব সভা মার অন্য নাক্তিদেব সঙ্গে কবিব ফোটো নেন হল । 

দপুরে আমাদের জন্য তামিল রীতিতে রান্না নিরামিষ ও আমিষ নান! রকম তরকারী আর অন্ন এল ব্যাবিষ্টার কমাবন্গামীব 

বাড়ী থেকে । ব্যারিষ্টার সাহেব নিজে এসে আমাদের সঙ্গে মাহারে ঘোগ দিলেন । খোলা প্রক্ুতির সরণ-চিন্ত এই 

৯৭ 



১৩০ যবদ্বীপের পথে 

্যারিষ্টারটা, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা, মাথায় বাবরী টুল। ফ্যঙ$-ও সঙ্গে ছিলেন, ন'ন। 
'হাশ্ত-রসের মধো খাওয়া-দাওয়া হ'ল । আজ কবিকে 1010] 0901) তেলোঃআন্সোন্ ব'লে একটা শহরে নেও 
হবে, ইপোর দক্ষিণে পঞ্চাশ-যাট মাইল মোটর-পথে। কবিকে নিয়ে যাবার জন্টে সেখান থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন, 
পেরার রাজা মুদা' বা যুবরাজের তরফ থেকে একটা মালাই ভদ্রলোক এসেছেন। ফাঙ আর আমি রইলুম, আরি, 
ধারেন-বাবু, স্থরেন-বাবু কবির সঙ্গে গেলেন 1010 .$০৪০।-এ কবিকে গিয়ে যথারীতি অভিনন্দন গ্রহণ আ? 
ধক্তৃতা দান ক'রতে হ'ল। এ দিন রাত্রেই প্রায় সাড়ে-এগারোটায় তিনি ফিরলেন। যাঁওয়/'আসার এক শ* মাইনে 
উপর মোটর-ভ্রমণ, এক বেলায় ॥ 

৯। তাই-পিঙ, 

শুক্রবার, ১২ই অগস্ট। 

আজ ইপোঃ ত্যাগ । 1017)04--তাই-পিঙ্ ঘেতে হবে, মোটরে । পথে কুআলা-কাওসারে অবতণণ 
করে সেখানে কবিকে শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে মান-পত্র নিতে হবে, তীকে কিছু বলতেও হবে। 
কুআল।-কাঙ্সার থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন কবিকে নিয়ে যেতে_তিন জন শিখ ভদ্রলোক, একজন 
তামিল খ্রীষ্টান, আর একজন চীনা ভদ্রলোক | “তাই-পিঙ? শহর পেরাঃ রাজোর রাজধানী,_-যদ্দিও রাজা 
পৈত্রিক বাস-ডুমি হচ্ছে কুমালা-কাঙ্সারে, আর বেশীর ভাগ এখানেই তিনি থাকেন। “তাই-পিডগ চীগ। 
কথা, মানে মিহুতী শান্তি'। এটী ইপোর চেয়ে ছোটা শহর; রাজোর মধ্যে সব চেয়ে বড় শহর হচ্ছে 
ইপোঃ। বেলা দেড়টায় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে প্রীযু্ত ডসন্ চ'ল্লেন। 
কুআলা-কাঙ্সারে তাই-পি্ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল__তাঞ্জোর থেকে আগত এ শহবে 
উপনিবিষ্ট ডাক্তার মোহম্মদ যৌস, লাহোরের শ্রীযুক্ত নবাব দীন, আর তামিল ভদ্রলোক মুরুগেশন্ পিল্লেই। 
কুআলা-কাঙ্সারে চীনা ইস্কুল-বাড়ীতে কবিকে নিয়ে সভা হ'ল, পেরার রাজবংশের 181 101 11111 রাজ। 
দি হিলির সভাপতি ছিলেন। স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক, জজ 1,005 10155 লুইস্ তিবী, আর চীন৷ 
ইস্ুলের অধ্যক্ষ [40 1010) [30]. লাউ লামুবোঃ বক্তৃতা দিলেন। অল্প কথায় কবি কিছু ব'ল্লেন। তার 
পরে তাই-পিঙ যাত্র। হ'ল । 

তাই-পিঙ২এর মোটর-রান্তাটা অতি মনোহর প্রাকৃতিক শোভাময় স্থান দিয়ে গিয়েছে । দে 
ঘণ্ট। পরে, সাড়ে-চারটেয আমর! তাই-পিও, পৌছুলুম। আমাদের সরাসরি টাউন্-হলে নিয়ে গেল। সেখানে 
কবিকে যথারীতি অভিনন্দন দেওয়া, পরে চা-পান। ডাক্তার মোহম্মদ ঘোঁস স্থানীর ভারতীয়দের নেতা৷ 
তারই যত্বে ওখানকার ভারতীয়দের একটা ক্লাব আর একটা সমিতি বেশ চ'ল্ছে, সমিতির বাড়ীর জন্য 
জমী তিনিই দিয়েছেন। হৃদয়বান্ জনপ্রিয় লোক। সভায় তিনি কবিকে স্বাগত ক'রলেন। পেরাঃ-রাজোব 
ত্রিটিশ রেসিডেন্ট অনারেবল মিস্টার এচ-ডব্লিউ টম্সন্ ছিলেন সভাপতি । তারপরে বাসায় যাওয়া গেল। 
আমাদের বাসা-বাড়ীটী পেরার .রাজার একটা 768 13088, অর্থাৎ বড়ো-বড়ো সরকারী অফিসারদের 
জন্য তৈরী ডাক-বাঙ্ল! বা হোটেল । এরই একটা আলাদা অংশে কবির থাকবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। 



তাই-পিউ, রঃ 
কপ ভে পচ 2 

প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি বিশ্বভারতীর আদর্শের ব্যাখ্যা কবেন । 

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস ব'লে 'একটা বাঙালী ভদছ্লোকের সঙ্গে দেখা হাল, তিনি ইপোব ঢাক 

বিভাগে কাজ করেন । 

রাত্রে আমাদের বাসায় স্থানীয ভদ্র বাক্তিদেব সঙ্গে নৈশ ভোজ ছিল। বাজাব ছেলে, 1001] 

'ুঙ্ক' যার উপাধি, তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তাব 1110005 ফনাপণ্ডেম্ বালে সিহপ থেকে আগত একটা 

ভদ্লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি সিহলের [3110)0 বার্গব জাতজীষ বাক্তি, অথাৎ মিআ ডট- 

'পাতুগীস-সিংহলী । এদের সমাজ এখন সিংহলেব দেশী খ্রীষ্টানদেব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । 

৮০০৫1] উল নামে এক সিংহলী তামিল গ্রীগ্কান পরিবাবের দুই ভাই তাই-পি৬-প্রবাসী , আব 

মার এক ভাই শ্যাম-দেশে গিয়ে বাদ কাবতেন, উনি শ্যামদেশেব প্রজ। হাঘে গিষেছেন, শামদেশীঘ জনৈক 

মহিলাকে বিবাহ করেছেন, আব শ্যামদেশের সবকাবে খুব বডে| পর পেনেছেন, 100 কিনা পালে শ্যামবাদের 

ণয|। যে উচ্চ উপাধি আছে ত| পেয়েছেন, এর পঝ নাম এখন 0) 12) 80007]] 1 দক্ষিণ আমে 

২10120০ সিঙ্গোরা নগবে এক জন উচ্চ ভারপ্রাপ্ন কর্মচাবী। তাই-পি থেকে সিঙগোব। দশে! মাইালেবল 

বেশী পথ, মোটরে ক'রে এসেছেন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কাণতে। এব গিিলেপুপেৰ। মনে মারে তাইবপঘাও 

তাদের পিতবাদের কাছে এসে থাকে। ফ্। উল আবিঘমেব পিতবন্দ। কবি যাতে শ্ামদেশে যান, সে 

বিষে এর খুব আগ্রহ । কবির যায়৷ সম্বন্ধে সম্মতি পেলে ইনি সন বাবস্থ। কীববেন। কবিব সঙ্গে 

শব সাক্ষাৎ হ'ল | কবি শ্যামে ঘেতে রাজী হ'লেন। 'মাজ রাত্রেই ইনি সিপ্দোব। যায করলেন । 

রাত্রি দশটা! হায়ে গিয়েছে, কিন্তু শুনলুঘ, তাই-পিঙএ এক্জিবিশন আব মেলা বসেছে? আমিনা 

এথতে বেরুলুম। শ্রীঘুক্ত ডসন্ আমাদের পরপ্রদর্ণক হলেন । গিমে দিখি, ঠিক মেল। বা একছিবিশন্ 

নদ, ক'লকাতায যে সব ০8110158] বা প্রমোদ-মেলা আসে, এ সেই-গোছেন বাপাব | নানা হাণ। ভিতুবে নাচ গান 

কৌতক দর্শনের ব্যবস্থ।। ফিলিপিনো নাচ, আর হাণ্ঘাইই-দীপপুক থেকে খগহ বপণ নাচিয়ে আব 

প|জিযেদের দেখলুম, হাওযাইই-দ্বীপের বিখ্যাত 11001870010 হিলাভল। নাচি পিখলন। এই নাচেব রুচি 

গতি কদর্ধ বোধ হ'ল। রার্রে ডিনারে আমাদের সঙ্ে অভিজাত ঘবেব একটা মালাই যুবক ঘেগদান 

“বেছিলেন; বেশী কথাবার্ত। ইনি কন্ নি। (মেলায় গিঘে দেখি, ইণি শিপ পবিন[বেব মেদেদেন সঙ্গে 

«রে এনেছেন। একটু আশ্চর্য লাগল, মালাই হাবে? এব সী গডনাঘ মুগ লে চলেছেন! এদের 

এই দলটা, বিশ্তদ্ধ ধরণের মালাই পোষাকের সৌষ্ঠবে, আব দূব থেকে এ পিহে? 

ভঙ্গীতে যে উচ্চ বংশের, তার সন্দেহ থাকে না, দর্শকের দৃষ্টিকে অমনি আক কৰে। 

ললিত আর চলন- 

শনিবার) ১৩ই অগন্)। 

আল্গ সকালে একটা তামিল যুবক কবির সঙ্গে দেখ! কারতে এল । শ্যামবর্ণণ পাতলা একহার। 

চহারা, খালি পা, খদ্দরের ধুতি পরা, অতি সাধাসিধে মাঠষ। গুটিকতক চমৎকাব গোলাপ ফুল নিযে এসেছে ॥ কবি 

বসে-বাসে লিখছেন, তাঁর কাছে একে নিয়ে এলুম | কবির টেবিলের উপব ফুলগুলি রেখে, সাষ্টাঙ্গে ডাকে প্রণাম 

ক'রলে। তার পরে হঠাৎ ভাবের উচ্ছাসে ডুকৃরে' কেঁদে উঠ্ল। তার ভক্তির আধিক্য মার তার সঙগে-সঙ্গে এ 

সহেতিক রোদন দেখে কবি তো অবাক্--আমিও অবাক। সে তার কান্নার দর্দা বাষ্প-গদগদকণগে 



১৩২ যবদ্ীপের পথে 

এই কথাগুলি জানালে যে, মাস কতক পূর্বে সে দেশে গিয়েছিল, উত্তর-ভারতে সর্বত্র ঘুরেছে, কিন্তু ২ 
গান্ধীজীর শবরমতী আশ্রম আর রবীন্দ্রনাথের শান্টিনিকেতন আশ্রম ছাড়! আর কোথাও সাধারণভাবে থদ্৭ 
ব্যবহৃত হ'তে সে দেখে নি। খদ্দর ন| হ'লে দেশের উন্নতি হবে না, মহায্মা গাদ্ধীজী এই শিক্ষাদ্বার| দেশ? 
উজ্জীবিত ক'রছেন। শাস্থিনিকেতনেব অধ্যাপক আর ছাত্রের তার এই শিক্ষা পালন করছে, অভএ৭ 

ভারতবর্ষের উদ্ধারে আব দেরী নেই। (সেই সমঘে খদ্দরের ঢেউ অন্য সব জাষগার মত শান্তিনিকেতনে“ 

পৌচেছিল, খদ্দর “মীটিং-ক।-কপড়।” হযে তখন পেটিয়টিক ভগ্ডামির আবরণ এতটা হয নি, এর অন্ধ গোড। 
তখন চারিদিকে )। চরখা-ধর্মের সম্বন্ধে কবির প্রকাশিত অভিমত সে জানে না। তাকে শান্ত ক'রে, তার সঙ্গ 

সহজ-ভাবে আলাপ কর| গেল। খদ্দর-বাদ সম্বন্ধেও চ-একটা কথা কওয়| গেল। যাই হোক্, সে প্ররুহি্ 

হ'ষে, আর একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কারে চলে গেল। 

সকালে ছু ঘণ্ট। আমর। তাই-পিঙ-এর মিউজিয়মে কাটালুম, চম২কার-ভাবে এই সময কাটল। এখানে 

মালাইদের শিল্পের এক পূর্ব সংগ্রহ আছে-_সিঙ্গাপুবের মিউজিধম ব। কুআলা-লুম্পুরেব মিউজিঘমের চেয়েড ভালো।। 

আর ত। ছাড।, এদেশের বন্য জাতি, মাপাইদের জ্ঞাতি 000021)৫ সেমা€ আব 71371 সাকাই জাতির ঘব- 

গৃহস্থালীর আর তাদের আদিম সংস্কৃতির নান। দ্রবোরও চমতকার সংগ্রহ আছে । মালাইদের সামাছিক অন্্টানে 

যেসব জিনিস বাবহাব হয়, তাবও কিড-কিছু রেখেছে । আমাদের দেশের মঙ্গল-অন্টঠানে স্্রীআচাবে রঙীন চাপের 

গু'ড়োর যে ঞ্া' থাকে,_একট। পাহাড, ভার গাঘে গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি-এবাও তদন্রূপ একট| পাহাড় কণে 

এটা খড়ের, কাগজের বা সোলার হয়, আবাব ধান গাদ! কাবেও করে। আমাদের মবৈদিক বন আচার অনাষ ৭4 

থেকে পাওয|, আর হয় তে। ইন্দোনেসিয়ায় প্রচলিত অনুষ্ঠান আর আমাদের বেদ-বহিভূতি ভান, উভযেরই সাপদাবণ 

মূল হ'চ্ছে__আধ-পূর্ন যুগেব নান রীতি-নীতি আর অন্টষ্টান। সাকাই আর সেমাঞ জাতি বাশেব তৈবী নান। ভোজণ- 
পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার কবে, বীশের চোওঙ, কীশের কীকুই প্রভৃতি । এ গুলিতে আচ টেনে নান। 

নকৃশা! কাটা আছে । অনেক নকৃশা নাকি আমাদের বাঙল| দেশেব কাঁথার সেলাইয়েব নকশার সঙ্গে মেলে। 

স্থরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবু মিউজিয়মের জিনিস-পত্রের নকল একে-একে তীদেব নোট-বুক ভরাতে লাগলেন । 
শ্রীযুক্ত ডসন্ তে| এইসব জিনিসের প্রতি আমাদের টান, আর এগুলিকে বোঝবার জন্য এগুলির আলোচনার ছা 

আমাদের সামান্য শ্রম-স্থীকার দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন । এর মধ্যে কি রস আমরা পাই, তা তিনি ঠাহর করতে 

পারলেন না, তবে মান্লেন ঘে এর ভিতর নিশ্চয়ই কিছু আছে, অনভিজ্ঞ বলে তিনি ধ'রতে পারছেন না। 
দুপুরের “সেবা"র পরে রেলে করে পিনাঙ যাবার জন্য আমর! স্টেশনে যাত্রা করলুম । পথে 10007) 4৯৯০৫1%- 

৮০1 গৃহে কবিকে পদাপণ করতে হ'ল । সুন্দর দোতল| বাড়ীটা। .$৪591280।-এর সভাপতি ডাক্তার ঘৌস্-ই এব 

প্রাণ। বাড়ীটা, আর এই সভার নান! শ্রেণীর সদস্থের মধ্যে একতা, এই অঞ্চলের ভারতবাসীদের যোগ্যতার আব 

পরস্পরের প্রতি সৌহার্দের পবিচায়ক । 
তারপরে স্টেশনে পৌছে বিদায়ের পালা । স্টেশনে একখানা গাড়ী দক্ষিণ দিক থেকে এল। একদল শিখ 

নাম্ল। স্টেশনের বাইরের সড়কে এরা মিছিল ক'রে ঢোলক বাজিয়ে গান ক'রতে-ক'রতে গেল। শুন্লুম, এরা 

ব্র-যাত্রী, ক'নেদের বাড়ী তাই-পিউ-এ, বিয়ের জন্যে এসেছে ।_ স্টেশনে বন্ধুদের কাছে বিদায় নেওয়া গেল। 
সকলেই যেন কতদিনের বন্ধু হ'য়ে গিয়েছেন । শ্রীযুক্ত ডসন্ ইপোঃ থেকে এসেছেন। এই ক'দিন তো আমাদের 
লঙ্গে ছায়ার মতন ছিলেন। কবির পায়ের ধুলো নিলেন, বিদীয়-কালে ভর্রুলোকের গলার স্বব ভারী হ'য়ে উঠল। 
আমাদেরও মনে কষ্ট হ'ল ॥ 



পিনাঙ 

সাড়েতিনটের গাডী তাই-পিঙ ছানডলে। পিনাঙেব পথে পুৰবহ থে যে স্টেশনে গাড়ী থামল, সেখানেই ভীড | 

[১71৮13011৮4 কতকগুলি বাঢাপী পবিবারেব সঙ্গে দেখাএব। পৃআল। লম্পবে গিমেছিলেশ | সঙ্জোব দিকে 

আমব। 11 প্রাই স্টেশনে পৌছুলুম | পিনাও শহব একটি ছোটো দ্বীপে । সবকাবা লাঞ্চের ববে। হ'থেছিল, তাতে 
ক'বে আমাদের শহবে নিযে গেল । শহভবেব জেটিতি করিব আভার্থনার জন্য সমবেত হামেহিলেন আনেক । 

কবির পূরপরিচিত অনারেবল্ মিস্টাব পি, কে, নান্দিযাৰ এসেছিপেশ | ইনি পিনাডের এব জন প্রধান 
ব্ক্তি। মালয়াপী-ভাষী নাষর, এখানে ব্যাঝিষ্টাবী কবেন, স্টেটস্সোটল্ম্টেস্ কাউন্সিপের মেঙ্গাব | শবীব অনস্থ। 

কিন্তু সৌজন্থের অবতার বৃদ্ধ স্বয়ং এসেছেন | সঙ্গে তাব গুপ্র ডাক্তার মেনন, আব তার প্ুপবধু ১ হানি জমান 

দেশীযা। আলাপ আব শিষ্টাচাবেব পবে আমবা আমাদের ভগ্ত শিদঈ বাসাম যাঁ্। বপলুম | 

পিনাঙ শহর থেকে আট মাইল দূবে, পিনাঙ দ্বীপের উত্তবে) 10001000061)07010) 2185. ব62 বলে একটা 

গীয়গায়, সমুদ্রের ধাবে €)9% 11018 141)। উই্-হ$-লিম নমে এক চীনা ভদলোবের দোতন। বাচণ। বাছীতে 

আমাদের থাকবার ব্যবস্থ। হায়েছিল। অনেকগুলি চীন। আ।র ভাবতীন ভদ্দলোক সঙ্গে এলেন । বারে খুব পডে। 

ডিনার হ'ল। শ্রীযুক্ত কুষ্ণন্ বালে একটি তামিল ঘূবক, উনি পুখাপালুম্সুরে আমদের পরিচিত বমাবঙামী বালে 

একজন রবাঁব-বাগানের মাশিক আব ধনী বাক্তির ভ্রতুপ্পুত্র, আব 008 11005 1৭0 2চহাকপিম্ বালে একটি 

চীন। ব্যারিষ্টার, যুবক, রাত্রে এখানে বষে গেলেন, আমাদের গবিধাঅপবিপ| দখবার জবা । আহ হটি বকে? 

সঙ্গে আমাদের চমতকার বনে গিয়েছিল , বিশেষতঃ মাক 'লেপ কাদিনে ভাব মদে মে ভছ্বাত] হাথেছিল। 

তাতে মনে হ'যেছিল, এই রকম সৌদন্যপূর্ণ খোলাপ্রাণ শিঙ্গিত লোক পেলে, তার সঙ্গে গ্রতিরেশা হিমাবে এক 

দেশে বেশ আনন্দেই বাস কর। যাঁয়। স্থানীয় রন সঙ্গে হাক শিমের খুবহ অঞুবদত। | 

বলিব।ব, ১৪১ আগ5) | 

পিনাও শহরে আগে একবার আমি এসেছিলুম, ১৯১৯ সালে, পনেবে। বছর আগেকার কথ হিরন এখানে 

ড দিন মাত্র ছিলুম। শহরটা একটু ছড়িয়ে পড়েছে এই ঘ। অন্য পার্থবা কিছু নজরে পাঁডুণ না। প্ণপবিচিত 

বিষু-মন্দিরে গেলুম ; এই মন্দির অনেক দিনেব_পিনাঙ খন ভাবত সবকারের হান ছিণত আগ দাপাবেব 

আসামীদের যখন “পুলি-পোলা৪” অর্থাৎ “পুলো-পিনাও৮ ব। পিনা৪, দ্বীপে পাগানে। 5, নথন গান্দামানে পাগানোর 

বাবস্থা হয় নি, তখন এখানকার ভারতীয় কেরানী আর পাহ্থারণ্মালার| গিলে এই মনটা কবে জমি তখন শ্র। 

ছিল; মন্দিরের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, এখন সেই জমির উপসন্ব থেকে মন্দিব চলে । মন্দিবের পুরোহিত চ্টগ্রাম 

থেকে আগত, এর নাম শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচাঘ। পিনা$এর লোকেদের মধো তার ঘথেষ্ট সম্মান আছে । 

মালয়দেশে শ্যামদেশে যে-সব ভোজপুরিয়। আর অন্য হিন্দু চাকবীব জন্য দায়, ভার পথে পিনাডে এই নন্বিরেই 

আশ্রয় নিয়ে থাকে । ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে দেখা হ'ল ন॥ পথেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘাটে গেল । 

রক্ত নাস্িয়ারের পরিবারের সঙ্গে এ কয়দিনে বেশ আলাপ হা'ল। শ্রীধুক্ত নাঙ্গিারেব জরমান পুন্রবধ স্বামীর 

সংসারে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন । এরা হিন্দু। আমাদের নিমস্ণ ক'রে খাইয়েছিলেন। শ্রাদুক্ত নান্থিয়ারের এক 

ছোটো ভাই, ইনি অবিবাহিত, ভাইপো! ডাক্তার মেনোনের ছেলেমেয়েদের নিয়েই আছেন । ছেলেদের দেশী নাম 

এ 



১৩৪ যবদীপের পথে 

বাথ। হ'য়েছে-_রামন্, অচাতন্, দেবকী | স্বামী, ছেলেপিলে, শ্বশুর, খুড়-শ্বশুর-_এদের নিয়ে ঘরের গৃহিণী হ'য়ে এই 
জরমান মহিলাটা কেমন সহজ-ভাবে সকলের সঙ্গে বনিয়ে' সংসার চালাচ্ছেন, দেখে তাকে মনে-মনে সাধুবাদ দিতে 
হ'ল। ডাক্তার মেনোন্ বেশ সঙ্জন। পিনাঙে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন, শ্রীযুক্ত সন্ভোষকুমার মিত্র, ইনি 
'আমার পূর্বপরিচিত ন্েহভাজন যুবক, বিদেশে এসে নাষ্িয়ারপরিবার আর ডাক্তার মেনোনের কাছে বেশ সৌহার্দা 
লাভ করেছেন। 

শ্বাজকে বিকালে স্থানীয় চীনাদের একটা বড়ে। ক্লাবে, 1] ৮ ৭০7 হ-ইউ-সিয়াতে কবিকে যেতে হ'ল। 

চাপানের পাট এখানে ছিল । এইখানে এই ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুক্ত 1180) 79০ 59%)৫ হিয়া-ভ্-সিয়াঙ কবিকে 

মান-পত্র দিলেন। মান-পত্রের উত্তরে কবিকে বক্ততা দিতে হ'ল, চীন আর ভারতের সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি 

হৃদয়গ্রাহী ভাবে ব'ললেন। এই সভাষ পিনাঙের বহু লোকের আগমন হয়েছিল। এই সভার নোতুন বাড়ী 

হ'চ্ছে--কবিকে তার মঙ্গলেষ্টক-স্থাপন করতে হ'ল। 

এই অন্ষষ্টান হ'য়ে গেলে, কৰি তীঞ্তঙ-বুডাতে ফিরলেন, আমর! গেলুম শহবের বাইরে চীনাদের এক মন্দির 

দেখতে । বৌদ্ধ মন্দির। এখানে কতকগুলে! সাপ পুষে রেখেছে ; সবুজ রঙের ছোটো-ছোটো সাঁপ, এগুলে। বেদিব 
আশে-পাশে আর মন্দিরের নানা স্থানে নিম্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। এদের ডিম খেতে দেয। এখানে এই সাপ 

দেখবার জন্য ভীড় হঘ, পযসাও পড়ে। মন্দিবের পুরোহিতের! পয়স।-আকর্ষণের এই এক বেশ ফন্দী বাব 

ক'রেছে। 

সোমবার, ১৫ই অগস্ট। 

সকালে চীন ইস্কুলগুলির ছাত্রের 011117211)0 10) ব6070901-এ সমবেত হ'ল, কবি তাদের সামনে কিছু 

ব'ল্লেন। ছেলেদের খুবই উৎসাহ । এখানে ভারতবাসীরাও এসেছিল । দেখ লুম, উপনিবিষ্ট “বাবা”-চীনা আর 

ভাঁবতবাসী, এরা বেশ বন্ধ-ভাঁবেই থাকে । 

বিকালে ছিল এম্পায়ার-িয়েটার-হুলে বক্তৃতা । পিনাঙের রেসিডেণ্ট-কাউন্সিলর অনারেবল্ মিস্টার আর, স্কট 

সভাপতি হশ্লেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ট6017]157) £ এই বিষয়ে কবির যে স্পষ্ট মত আছে, যা অনেক 

শক্তিশালী জাতির পক্ষে রোচক হয় না, তাই তিনি আর একবার বেশ স্পষ্ট ক'রে বলেন। আর জগতের শাস্তির 

জন্য আন্তর্জাতিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই কার্ষে বিশ্বভারতীর সহাঁয়ত৷ সম্বন্বেও উল্লেখ করেন । 

চীনের কন্সালের সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল। কন্সাল কবির প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য, বিশেষত: সেখানে 

চীনা ভাষার অধ্যাপনার বাবস্থার জন্য, চীনাদের মধ্যে থেকে যাতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন স্বীকার 

ক'রলেন । 

সন্ধোর দিকে, শহরের বাইরে, পিনাঙ্-ছীপের প্রায় মাঝামাঝি, 4১" রাপযা। আয়ের ইতাম” ব'লে একট 
পাহাড়ের উপরে এক চীনা বৌদ্ধ-মন্দির আছে, তাই দেখতে গেলুম । এখানে চীনেরা এক বিরাটি ব্যাপার ক'রেছে। 
রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আস্ছিল, তাই বেশক্ষণ থাকৃতে পারলুম না। ফ্যঙ্ সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সাহায্যে 
পুরোহিতদের সঙ্গে একটু আলাপ ক*রলুম; স্থরেন-বাবু তুলি ধরে “নমো বুদ্ধায়” লিখে দিলেন খানকতক * 

কাগজে-_তারপর বিদায় নিলুম | মন্দিরের স্মারক-হিসাবে পুরোহিতের! একটী ছোটো ঘণ্টা উপহার দিলেন, একটা 

কাঠিতে লাগানো এই ঘণ্টা, পুজার 'সময় পুরোহিতেরা মন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে এই ঘণ্টা বাজায়। * 
ফিরে এসে; স্থানীয় 00167 70011) 48890186107) গৃহে কবির সঙ্গে ডিনার থেতে যেতে হ'ল । 



পিনাঙ ১৩৫ 
৬ সত আত পি িতস্সিিছির ৮৫ শশাসিটির 2৩8 

_মঙ্রলবার, ১৬ই 'অগস্ট। 

হাক-লিমেব এক চীনা বন্ধু মিস্টার [01 উই এলেন কবিকে একটু বেড়িয়ে আনবার জন্যা। মিন্টার উই একজন 
স্থানীয় ধন-কুবের, ছেলেপুলে নেই, একটী ভাগনীকে দত্তক নিয়েছেন । পিনাও শহবের উপব দিয়ে, প্রায় বারো শত 

ফীট উঠ পর্ধন্ত রাস্তা দিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা । সবুজ না'রকল 

গাছের শ্রেণী, সমুদ্র, পাহাড় । শ্রীযুক্ত*'উই-য়ৈর এবটা বাগানে মাশ্চর্য এক সাত-ডেলে না'রকল গাছ হয়েছে, 

পরে সেটা দেখিয়ে” আনলেন । 

আঙজ্কে আমরা পিনাঙ থেকে মাত্রা যাত্রা ক'রবো! । ছুপুরে নাঙ্দিযারুদেব বাড়ীতে মধ্যাহৃ-ভোজন, বিকালে 

মিস্টার উইয়ের বাড়ীতে চা-পান। সিষ্ধী দৌকানী বাসিয়ামল-আপোমল কোম্পানী বাতাবিযার তাদের ত্রাঞ্চকে 

তার ক'রে দিলেন, কবি আজ যবন্থীপ যাত্রা ক'রছেন। আরিষম্ বয়ে গেলেন, মীলয় দেখে বিশ্বভারতীব জন্য 

স্বীরুত চাদ] সংগ্রহ ক'রে, পরে শ্যামদেশে যাবেন, কবিব শ্যামে অবস্থানের বিষয়ে সব স্থির করতে । বিকাল 

সাড়ে-চারটায় আমরা স্রমাত্রা-গামী জাহাজে চণ'্ডলুম। ব্র-ফনেল লাইন, ইংবেজ কোম্পানি; তাদের ছোটো 
ঈাহাজ, নাম 18017 কুআলা” | সারা রাত ধ'বে পাড়ী দিয়ে, কাল সকালে ওপাবে উন্তব স্থমাত্রাব বন্দব 1)/1%100 

বেলাওয়ানে পৌছুবো। সেখানে কালই জাহাজ বলে আমরা ডচ্ জাতাজে চ'ড়বে॥ সেই জাহাজ সিঙ্গাপুর হয়ে 

আমাদের যবদ্ীপে পৌছে" দেবে । 

জাহাজে চণ্ড়লুম, আরিয়ম্-প্রমুখ বন্ধুর! বিদায় দিলেন । ইপোর গুণরত্ত ডসন্ এসেছিলেন, হাকৃলিন, রুষচন্ 

আর অন্য স্থানীয় বন্ধুর! এসেছিলেন বন্ধুরা চলে গেলেন । জাহাজ ছাড়ল । এইবার আমাদের ভ্রমণের প্রথম পর্ব 

মালাই পর্ব-চুক্ল, যবদ্বীপের পথে মালাই দেশটা ঘোর| হ'ল। ব্রিটিশ অধিকার ছেড়ে, কাঁল ডচেদের এলাকায় 

মাত্রায় পৌুবো । ন্ুমাত্রার জগং যবদীপেরই জগতের অংশ; এইবাৰ সত্তিই মবদ্বীপেব দিকে চাদলুম॥ 



জরীল্পন্ষম্্র ভ্ভাল্লভ্ড 

১। জুমাত্র 
--মঙঈগলবার, ১৬ই অগস্ট ১৯২৭। 

“বিকালে পিনাও থেকে স্থমাত্রার জন্য 00818 'কুআলা' জাহাজে রওনা হওয়া গেল। কাল সকালে স্বমাত্রার 
[30128 বেঙলাওয়ান বন্দরে পৌছুবো । সেখানে ওলন্দাজ জাহাজে ক'রে কাল বিকালেই যবনদ্ধীপ-যাত্র। | সুমাত্রায় 

মাত্র ঘণ্টা-কতকের জন্য আমাদের অবস্থান ঘণ্ট্বে। “মাত্রায় দশ ঘণ্টা”-_-মাকিন ভব-ঘুরে'র উপযুক্ত দেশ-দর্শন 

বটে!__স্মাত্রা্বীপ আকারে আমাদের বালাদেশের প্রায় দ্বিগুণ 
'কুআলা” জাহাজখানি ছোট্ট । আমাদের পাড়ীও ছোটে! । পিনাঙ আর বেলাওয়ান, স্থমাত্র। প্রণালীর 

এপার-ওপার মাত্র, স্টীমারে ঘন্টা ১৫।১৬-র পথ । জাহাজে অন্ত যাত্রী বেশী নেই। প্রথম শ্রেণীতে আমরা চার জন, 

আর জন তিন-চার ইউবোপীয়, আর দুটা ছেলে, একটী চীনে? একটী শিখ । চীনে” ছেলেটা এসে তার হস্তাক্ষর- 

সংগ্রহের বইয়ে কবির হস্তাক্ষর লিখিয়ে" নিয়ে গেল। এর আত্মীয়ের! স্থমাত্রায় থকে, পিনাও-এ ইস্কুলে পড়াশ্তনো করে; 

ছটি হয়েছে, বাপ-মার কাছে যাচ্ছে। শিখ ছেলেটার জর এই মালাই প্টেটদ্-এ, ভারতবর্ষে কখনও যায় নি, এ-ও 
পিনাও-এ ইস্কুলে পড়ে, এর বাপ আছেন হুমাত্রার [7321 ব্রান্তাগী ব'লে একটী পাহাড়ে" শহরে, সেখানে বোধ হয় 

ক্ষোনও ঠিকাদারী কাজ নিজে গিয়েছেন, বাঁপের কাছে যাচ্ছে । ছেলেটার মাথায় ল্থা চুল, প্রকাণ্ড পাগড়ী, হাতে 

লোহার কড়া__ভারতের শিখদের পরিচ্ছদের সব বৈশিষ্ট্য তার আছে । ভারতবধে যাবার তার ইচ্ছে হয় খুব, কিন্তু 

বাপ-মা ভাই-বোন সকলেই এ দেশে আছে, কবে যে যাওয়া! হবে ব'ল্তে পারে না। সে জুনিয়র-কেমৃত্রিজ 

পরীক্ষা দেবো ্ 

সেকেগু-ক্লাস আর ডেক-প্যাসেঞ্রদের স্থানটাও ঘুরে এলুম। সেখানে বেশী যাত্রী নেই। জন-কতক চীনা, 
দুচারজন মালাই, আর কিছু ভারতীয়- হিন্দস্থানী মুসলমান, গুজরাটী বোহ রা! । একটা তামিল ছোকরা এসে নমস্কার 

কারূলে। মুখখানা চেনা ব'লে বোধ হল। পরিচয় দিলে, নাম হচ্ছে কি-যেন অয়য়র্। পিনাউ-এ ফোটো" 

গ্রাফরের কাজ করে, কদিন আমাদের সঙ্গে পিনাউ-এ ঘুরেছে, কবির কতকগুলি ছবিও তুলেছে, আর এই ছবি 
আশাতীত ভাবে বিক্রীও করতে পেরেছে। আমাদের সঙ্গে ষ্'লেছে বেলাওয়ান আর মেদান-এ, সঙ্গে তার তোলা 

ছবি নিয়ে যাচ্ছে, আশ! করে, কবির শুভাগমনের ফলে তার ছবিরও কিছু চাহিদা হবে। কালকেই আবার পিনা 
ফিরবে। ডেকেই যাচ্ছে । ফরসা পাতলা চারার ছোকরা, ভামিল-ব্রাহ্মণ-হুলভ বুদ্ধি-মপ্তিত মুখশ্রী। তার যাত্রার 

সাফল্য কামনা ক'রলুম | ঞ 
জাহাজের খালাসীরা মালাই-জাতীয়, চাকর-বাকর চীনা । 

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডেকের রেলিং ধরে, সাগরের প্রশান্ত সান্ধ্য মৃত্তি একটু দেখা! গেল। মনে-মনে 
নানা রকমের ভাবের উদয় হ'তে লাগল। হাজার-কাঁরোশো বছর পূর্বে, এই সাগর দিয়ে ভারতবাসীদের চালিত কত 
জাহাজ-_ বাঙলা-দেশের কত ঈবোহিত আর 'নাওড়ী/ গুজরাটের কত “কাটিয়া” আর “নৌরী', আর ঘন্দিণ-ভারতের 
কত 'কর্মল্, সংগাত, তোদী, কুন” আর 'পড'-্যাওয়া-আসা ক'রেছে। মালাই, ভারতীয় চীনা, আনব আর পরে 

. পোতৃীস, ডচ। ইংরেজ-_এ কয় জা'তের; সম্মেগন-স্থান এই সধঈনত উপকূল। : হাজীর বর পূব এসগক দেশ. 

রি 



স্মাতর ১৩৭ 

ভাবতেরই এক অংশ বলে পরিগণিত হ'ত। এই শবর্শদীপ ঝ। মাত্রার শ্রীঃবজণ ব। ই্বিধ বাজা এক সমল ক 

উচ্চ গৌববেই না মণ্ডিত হানেছিল! এখানকার শৈলেন্র-বংশীয বাজারা মবদ্বীপ, মালয, দক্ষিণঙ্টাম পয সামাজা 

বিস্তার করেছিলেন ; আব ভাবভীম বৌদ্দপমেব 

এক অদ্দিতীয কেন্দ্র হ'ঘে উঠেছিল এই দেশ 

আাঁব বৌদ্ধ শাস্্েব চর্চ। ক'বতে এখানে কেবল- 

মাত্র 1811) ঈ-২সি৬এব মতন চীন। বিদ্যার 

বভিক্ষুর। যে আসতেন, তা নঘ, এখানে খাস 

ভাবরতবন থেকেও চেলেব। আস্ত শান্বাপ্যমন 

ক'রতে; বাঙালীর গৌরব দীপক্কর অতীশ এই 

স্ববণদ্বীপেই এসে আচার্ধ চন্দ্রকীতিব কীঁঠে 

49ব্সব ধাবে মহাগান বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষ। কবে 

দেশে ফিবে যান, তাব পবে ইনিউ আটাম 

বব বঘসে ভোটদেশ বা তিন্বতে গিধে, খীষ্টীন 

১০৩৮ সালে, সেখানে বৌদ্ধ ধমকে আনিঘন্থিত 
কবে দেন তিন্নতীব। 'এখন৭ ভাব পজ। 

মেদ।ন-টীন| সাংবাদিক দল ও কনি। (টীন।দেন মধো দণ্ডায়মান 

কাব, ট?শলেন্দবংশেব বাছ। বলপুত্রদেব ব| দিক ঠেকে ডানদিকে ধাবেন-বাবু, বাকে, ডাঙৰ 

বিভাবেব নালন্দাঘ একটী বৌদ্ধ বিভাব আর গঙ্গাম, পরনঙগাক।ব, সবেন-বাণু ) 
মন্দিব প্রতিঠ| কবেন, তাব বাষ-শিবাহেন জন্তা গ্ছাণীন কহকণগ্ুণি গ্রান কিনিনো মাতে দের আর থকে মন বাবস্ত। 

এপো-ভীবে নিষমিত বূপে হঘ সে বিষঘে হিনি মগর আব ঘোৌঁডবদের পাণলাণাঘ বা দেবপনদেণকে আগাবোগ 

কবে পাঠান , মহাবাজ দেবপাপদের সেই-মত কাধ কলেন, আর পরবে একখানি ঠামুনাসনে সব কথা দলখান। 

গাগা-রুমে নালন্দা ঘাটি খুডতেখু ডতে।' এই ভামশাসণগাণি পাবন। খপ, এব হাপিথ ভাচ্ছে গান ৮৯*সএন 

দিকে এই প্রাপ্তির ফলে, অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বীপমঘ ভাবত আব ভাবহবদের মো মোগর কি পিকাবের চিল, সে 

বিষধে একটী বডে| গবব আমব| জানতে পাবছি ॥ সে এক দিন ছিন, আব ৪ এক দিন] আামব হাাবভী। 

চবর্ণভমি আর শ্রীক্ষেত্র (দক্ষিণ বর্ম) দ্বাবাবতী | দশিণ আম), বঙ্গোগ | কাঙ্োছিন। 9 চম্পা খানাম খাপ 

কোচিন চীন ), নগর প্রীপর্মবাজ (ক্রা-সংযোগ ), কটাহ দেশ ( উত্তর আপন), গবর্ণদীপ ( গরমাঞ। ), ঘবদীপ, বাশি 

 বলিদ্বীপ ) প্রভৃতি দেশের কথ! এখন ভুলে গিঘেছি , আপ সে সব দেবের লোকেবাপ বিশেষ হট মানার আব 

মালয়ের লোকেব|__ভারতেব সঙ্গে তাদেব নাটীর ঘোগেব কথা আনেকট। ভুলো গিগেছে | খাপি অবদ্ধাপে। আব 

শ্যাম আর কর্বোজে, তাব স্ৃতি এখন ঘ| জাগরূক বানেছে খাব সাপাপণ শিক্ষার সঙ্গেমা্ে, তাদের পিপি 

ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের কলে, সেই স্্ান স্বতি আজকাল একট উচ্জন হাথে উঠছে, এইটুক না আনাব কণ।। 

_ বুধবার, ১৭ই অগন্ট ১৯২৭। 

সকাল সাতটায় জাহাজ বেলাওয়ানের জেটিতে গিঘে ভিডল। জাহাজ ভিডতে-ভিডতে আামব। প্রাতনাশ সেবে 

নিলুম। ডেকের উপরে এসে দেখি, জেটিতে বিস্তব লোকের সমাগম হয়েছে ; সা্ব। পোষাকে ডচ. কমচাবীদেব 

পাঁশে বিস্তর তামিল চেটি, কতকগুলি সিন্ধী, আর শিথ | ডচ. ভদ্রলোক জন কতক এসেছেন মেদান শহর থেকে । 



১৩৮  ছাপময় ভারত 

বেলাও়ান বন্দরটা তেমন বড়ো নয়" সমু ৫ থেকে মাইল কতক দূরে দেশের অভ্যন্তরে 116৫70, মেদান বা 118৫5. 
1)০]1 মেদান-দেলি শহর হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান নগর, সরকারী কেন্দ্র; বেলাওয়ান এই মেদান শহরেরই বন্দব 
মাত্র। ভারতবাসী ধারা এসেছিলেন তার! সকলেই মেদান থেকে । জেটিতে দেখলুম, আমাদের বন্ধ শ্ীযু- 
45, 45713809 বাকে সহান্ত মুখে দাঁড়িয়ে কবিকে প্রণাম করছেন । শ্রীযুক্ত বাকে হলাগু-দেশীয়, প্রিয়-দর্শন 

দীর্ঘকায় যুবক, হলাগ্ডের এক বিশ্ববিষ্যালয়ের ছাত্র 

ছিলেন, সেখানে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন ক'রতে আবন 

করেন, কিছুকাল ধ'রে শান্তিনিকেতনে সন্ত্রীণ 

বাস ক'রছেন। বাঁকে-দম্পতীর সঙ্গীত-বিদ্যায় খুব 

অনুরাগ | শান্তিনিকেতনে বাকের প্রধান কাঁছ-_ 

সংস্কৃত আর বাওল। ভাষার চচা, আর ভারতাগ 

সঙ্গীত আলোচনা কর।। ধুতি-পাঞ্জাবী-পর| বাপে 

আর সাডী-পব। তার স্ত্রী শাগ্তিনিকেতন আশ্রমে 

তাদের চরিক্র-মাধুধের দ্বার আর ভারতবর্ষের প্রতি 

অকৃত্রিম আন্ধার দ্বাবা সকলেব প্রিষ হাতে 

পেরেছিলেন। কবির ঘবদ্বীপ-ঘাত্রার কথ| যখন স্থির হ'ল, তখন বাঁকে আর তার পত্রী সঙ্গে থাকবেন এটাও 

ঠিক হয়। এর! নিজের| ডচ্, যবদ্ীপে ঘোববার সময় নানা বিধরে কবিকে এরা সাহাঘ্য ক'রতে পারবেন, 
আবশ্তক হ'লে কবির দৌভাষীর কাজও ক'রতে পারবেন , এর৷ ইংরেজী জানেন খুব চমত্কার ; আর ত। ছাড়া, কবিণ 

লেখার সঙ্গে এদের খুব পরিচয় আছে; শান্তিনিকেতন আশ্রমেব জীবনে অংশ-গ্রহণ করেছেন, আর কবিণ 

সঙ্গে ঘনিষ্*-ভাবে মিশেছেন , কবিব ভাব আর উদ্দেশ্য, আর বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র ক'রে কবির নানাবিধ চেষ্টা, 

এ-সকলের প্রতি এর! আস্থাধুক্ত, এসকলের মর্মজ্ঞ, স্ৃতরাং যবদীপের ডচ্ ও ডচভাষী যবদীপীয়দেব 

কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী অন্তবাদ ক'রে বা ব্যাখা। ক'রে বলতে বাকে-দম্পতীর মত এরূপ গ্রণী সহকর্মী ছুর্লভ। 

বাকে-কে দেখে আমাদের বিশেষ আনন্দ হ'ল । বিদেশে পরিচিত লোক, ঘে সেখানকার সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে? 

বেশী অভিজ্ঞ, তাকে পেলে, একটা মন্ত আশ্র পেলুম, এই রকম একটা আরামের ভাব মনে জাগে। 

আমরা অবতরণ ক'রলুম। জেটিতেই কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে বাকে আমাদের পরিচয় করিষে' 
দিলেন। স্থানীয় ডচ কতৃপক্ষের মধ্যে ধার! এসেছিলেন তারা পরিচিত হ'লেন ; মেদান্ থেকে আগত ডচ্ ভদ্রলোক 

ও মহিলা জন-কতক; স্থানীয় থিওসোফিস্টদের প্রতিনিধি; চেট্রদের প্রতিনিধি; সিম্ধীদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লীলারাম ; 

আর মালাইদেশের ইপো:-নগরের ডাক্তার রজার্স। কবিকে তিন তিন বার মাল্যদান হ'ল; তারপরে, পাসপোর্ট 
দেখানো, আর চুলীতে মাল-পত্র দেখিয়ে" খালাস ক'রে নেওয়ার পালা; কবির সম্মানের জন্য এ ব্যাপারে কোনও 
রকম বঞ্কাট ক'রলে না। ডাক্তার রজার্প কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর অতিথি হিসাবে, মেদানে যে হোটেলে 

' তিনি অবস্থান করছিলেন সেখানে । বাকে, ধারেন-বাবু, আমি__আমরা তিনজনে মিলে, আমাদের মাল-পত্র 

বাতাবিয়া-গামী জাহাজ 1১18/6188 প্লান্সিউস্এ তুলে" দিয়ে এলুম, সারা দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। 

মেদানের চেটির! সঙ্গে ছিলেন, তাদেরই মৌটরে ক'রে ডাক্তার রজাস্-এর হোটেলে তাঁরা আমাদের পৌছে দিয়ে 

গেলেন। বেলাওয়ান্ থেকে মেদান, মোটরে মিনিট কুড়ির পথ হবে। পরিষ্কার রাস্তাটা । পখে শ্রীযুক্ত বাকে যবস্থীপে 

কবির ভ্রমণের কি রকম ব্যবস্থা হ'য়েছে সে সম্বর্ধে বললেন। কবির আগমন-সংবাদে ডচ. ও যবদীপীয় টি শিক্ষিত 

লোক অত্যন্ত খুশী হ'য়েছেন, তার সংব্ধনার জন্য নানা সম্প্রদায় থেকে আয়োজন চ'ল লছে পি 

সমাত্র। দ্বীপের মেয়ে আর ছেলের দল 



মাত্রা ১৩৯ 

“দথাবার জন্য ডচ জাহাজ কোম্পানী 1১০71110100 18050৮৮707৮ 81005000170] (বা ব।কীন বাস্পোত 

পরিচালক সমিতি? ) তাঁকে স্বাগত কা'রছেন, আর এ অঞ্চলে যেখানে-যেখানে তাদের জাহাজে কাবে তিনি ফরেন, 
তাকে তীর! বিনা-ব্যয়ে নিয়ে যাবেন, তার কাছ থেকে কৌন ৭ ভাড। নেবেন ন।, আব তাব সঙ্গীদের গনা আবেক ৪1৭ 

ব্যবস্থ। ক'রেছেন। এই জাহাজ-কোম্পানী ডচ্ সবকীবেব পষ্টপে।যিত।ডচ, সবকান বোপ হথ এব আরখক 

মালিক । আমর। যে সময়ে বাতাবিধ।ঘ পৌছ্োবে।, তাৰ অল্প কম দিন পরেই বলিদ্বীপে কতকপ্তলি খটাব ব্যাপা 
'শাছে- স্থানীয় রাজাদের অন্ট্োষ্ট আর শ্রান্ব_ঠিক সেই আমব। এসেছি, বাতাবিযাঘ চার দিন থেকেই এই 

মব জিনিস দেখবার জন্য আমাদের বলিদ্বীপে ছুটতে ভবে । বণিদ্বীপ খুবো, পরে আপব ঘবন্ধীপে আস্তে হবে, 

খন যবদীপ ভালে। কারে দেখ হবে| কোন্ কোন্ শহবে যেতে হবে, কথার কৌন পিন কিকি আটান হবে) 

'মাটামুটি তার একটী তালিকা তৈরী হ'ঘে গিবেছে । 

মেদানের 1710৮) 1)61)64 হোটেল দেবব্-এ উপস্থিত ভালন | ঠথন বেলা পশট। হানে পিযেছে | ডাকব 

ঙ্গাস্ কবির দিন-ঘাপনেব জন্য আর আমাদের জন্য কামব|। নিনে বেখে ভিলেন, চসইথানে বিশ্বাম বব গেপ। 

ইশধশ।লী লোকেদের জন্য এই হোটেল । বাকে আব আমি ডচ জাহাদকোন্পাণার আপিসে গিমে আমাদেক 

সকলকার টিকিট করিরে নিষে এলুম ॥ একটু পবেই কবিপর্শনার্থা নান। লোকেপ পনাগম হাতে গণ । নাথ 
চীন| খবব-কাগজের পরিচাপকের! সদলে এলেন, কৰির সন্ধে তা গ্রন্ধ পিখেছেন দিথ।লেন, কবরে নিযে গপ 

ছবি তুললেন। এঁদের সঙ্গে আপাপ হ'ল, বেশ পদ্দিমান্ এই চীন। ঘবক কঘটী, মাপদ পনের চীন।ব। যেখন। 
মেদানে ঘে কথ-দন্ট। ছিলুম, তাবি মর্ধো বাব দু হোটেল থেকে বেবিদে শহবট। ঘবে এলম। খানিক চিত 

খানিক গাড়ী কারে । এক-ঘোড়ার দু-চকার গাডী, ঠিক পশ্চিমে ভাঙ্গার ভান, বা টাট,র মতন আটে। তঘাড।। 

গ।ডোযান আর সওযাবী পিঠাপিঠি বসে , মালাই ভাষায এই গাড়ীর নান4509 'সাদে, কৃথাটী ফরাসী 10৯71৭ 

| 'দোসাদো? ) বা 'পিঠাপিঠি” শব্দের অপন্রংশ | গাডীগুণি পরিষাব, বাকবাকে, পোপ দন্ত আদবে গদা মোছা, খোড। 

বেশ হষ্টপুষ্ট, চাঁলকেব কাপড়চোপড পরিঞ্কাব আব 

প্রচুর । মেদান শহরটী ছোটে, নোতন পঞ্তন 

ভ'দেছে। বেশীর ভাগ বাডী একতলার, টাপিতে 

ছাওয়। ঘর, প্রশস্ত হাতার মবো।  স্থাণীঘ 'এক 

মালাই সুলতানের বাড়ী ছাঁড়া দ্রব্য আর কিছুই 

নেই । তবে বাড়ন্থ শহর | দেশটি। ডচেদের হাতে 

এসে নোতৃন ক'রে যেন উদশাটিত হচ্ছে, লৌক- 

সংখ্য। বাড়ছে, আবাদ বেশী ক'রে হাচ্ছে। স্থানীধ 

লেকেদের অবস্থাও বেশ ভালে। বলেই মনে হ'ল, 'সাদো' গাড়ী 

শতরাং নগরের শ্রীও যে প্রবর্ধমান হবে, তার আর আশ্চঘ কি। যেদান থেকে আর? ভিতরে পাহাড়ের উপর 

9778151 ব্রাস্তাগী ব'লে একটা স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, স্মাত্রার অন্য অংশ, ঘনদ্বীপ, বিটিশ মাল, এখন কি শুদৃব শ্যাম 

দেশ থেকে "লোকে সেখানে হাওয়। বদলাতে আসে; ব্রাস্তাগীর পথেই মেনন পডে। এখানে ধনা ছচ, আর অন্য 

ভ্রমণকারীর দলের খুব আমদানী হয়; তাই শোখীন জিনিসের দোকান খুব_সিদ্দী রেশম আব মণিহারী জিনিস- 

ওয়ালাদের কতকগুলি দোকান বেশ চ'লছে | রাস্তায় ভারতী লোক দেখলুম সংখ্যার মন্দ নর, তবে বিটিশ মালয়ের 

মতন অত বেশী নয়। চীনাদের সংখ্যাও কম ব'লে মনে হ'ল । মালাই আর যবদ্ীগীর লোকই খুব বেশী। রগীন 

সারঙ, প'রে.অতি স্বপ্রী। মীলাই বা! স্থমাত্রীর মেয়েরা দল দেঁধে চ'লেছে; বাজারে তরী-তরকারী বিক্রী করছে 



১৪০ দ্বীপময় ভারত 

মালাইরাই; কিন্তু কাপড়-চোপডের দোকান ভারতীয়দের, আর হাতের কাজে যেখানেই হনরের দরকার সেণ 
চীনাদের একাধিপত্য । আধ-ঘণ্টার মধোই শহরট| খুরে আস যাধ | শহরের ডাক-ঘরে গেলুম, দেশের ভন্য 1 র্ 
ছাড়তে, কবিব হযে তার ক'বতে। ামিলদের ভীড , কেবানীর। চীন কিংব| যবদ্বীগীঘ । এক দীর্ঘকাষ 
ডাক-ঘরে পাহাবালার কাজ কাবছে , আব গুটা কতক শিখ এসেছে । ডচ্ সরকারও যে শিখ পাহারাল। বাণে 
ত| দেখে একটু আশ্চযান্িত হালুম। লোকটাব সর্দে আপাপ ক'রলুম । সে রবীন্ধনাথের আগমনের কথ কাগ্ে 
পড়েছে, সসম্গমে তার বিযয উল্লেখ কারপে_বাপশে, হিমারে সিক্খ প্ররলোগ ঈৈসে থে, আপ ভী বৈনে 

টি এ ঠা মাত্রার বিস্তর শিখ আছে, এর দরোরানেব কাজ কবে, গোয়াপাব বাবদ 
চালাম_নিছের। গোর রাখে । পাঠান কিছু বিড আছে। পুরবিঘা হিন্স্থানাও আছে । মোটের উপর, ডও 

সরব্াবের ব্যবহারে এব| সকলেই সন্ধষ্ঠ। 

শহরের এক পাশে হাপ্ডায ময়দানের মতন একট। মণ্ত নাঠ। তারই লাগোষ। বাবস|ব কেন্দ্র ইউরে।পীঘদ্রে 
আপিস, আব বিশেষ কবে তাদের জন্য যত পোকীন-পাট। ভাব পরবে দেশী পাঁড।। তামিলদের জন্য গাপা॥। 

একট। পাড। আছে । অন্য গ্রদেশেব ভাবতীঘদের জন্য বোধ হখ পেইবপ বাবস্থ। দাঠিযে গিষেছে | 

শহরে ঘুবেনখুবে' কিছু ছবিদ্মাল। পোবাড কিনলুম।  গ্রমাত্রাব পাহাে অঞ্চলের অসভ্য ব| অবসতা 

জাতির ধব-বাডী আব জীবন-যাধ্াব ছবি। বান্তাব দোকানের সাইন-বোউগুলি একটু অভূত পাগ্ণতদের ভাষা 

দরুন। ইংরেছীর রেএয়াক্ত নেই বললেই হয। ডচ্ আছে_কিগু মালাই ভাঘ।বই চলন বেশী। ত। আবাব 
মালাই দেশের মতন আরবী অক্ষবে লেখ। নধ, আমাদের সহজবোপা রোমান, আব এই বোমান মালাই, 
উচ্চারণ অঙ্টসারী বানানে লেখে, ইপবেজী বানানে নয । সবকাবী ইস্তাহাবও বেশীব ভাগ এই বোমান-মালাইধে । দ্বীপ 
ভারতের রাষ্্রান ভাষ! এই রোমান মালাই-ই দাডিযে গিধেছে, আব তা ডচেদেরঈ চেষ্টায। এই ভাষ| সমগ্র 
ইন্দোনেসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একছরে নেঁপে ফেলেছে, তদের মো ইফা-বোপ এনে দিচ্ছে । একটু অভ্যাস হাথে 
গেলেই, ডচ্ বানানের ০৫কে উ” পড। (যেমন ইতরেজীর 81)-ব উচ্চারণে), )কে ঘা? পড় (কে 
চ পড় থাকে জা পড়) 0৫-কে গা আব খালি 0৬-কে ৬ পড।, ]-0ক ৪ পড়, কে শা পডাধ আব 

কোন বাধো-বাধে। ঠেকে ন। দেওঘ।শে মাব। কাগজের বিজ্ঞাপনে ৪ এই রোমান মালাই । 149০৯০০ (171) 
11401০€ হস্ত চাপ, প্রাউ'_নৌকা-ছাপ ( ব| মা্ক। ) দুধ__ভাইকিং (৮1071 )-দেব জাহাদের রটীন ছবি নিষে' 
এক স্থইস্ কোম্পানীর টিনেব ছুধের বিজ্ঞাপন , পিদ্ধীদেৰ দোকানের উপরে সাইন-বোটে প্রায়ই লেখ। 10০ 
130।01১75 অর্থাৎ “বোগ্বাইয়ের দোকান", সেকবাব দোকানে, 10010150079 তিকাঙ "মাস্? বা সোনার 
কারিগর, , দাত-বাধাইয়েব দোকামেব উপর, 100570 (1 িকাঙ গিগি" ব| পাতের কারিগর" ( দাতের 
পরিচর্য। দেখছি এ দেশে খুবই দরকার হয )। ক'লকাতীয় বাঙালীর দোকানের নাম-ফলকের কথা মনে পণ্ড়ল-_ 
সাইন-বোর্ডে ইরেজী ব!( আরও কিস্তৃত।) বাঙল। অক্ষরে লেখ! 'গোল্ড-ম্মিথ্স এণ্ড জুয়েলাস্? আর “ডেটিষ্টস্_ 
আমরা সহজে 'সেকরা ব| দ্বর্ণকার ব| মণিকারের দোকান” বা “দাত-বাধাইয়ের দোকান লিখবো না; মাতৃভাষার 
অক্ষর ব্যবহার ক'রবে। কিন্ত তার শব্দ ব্যবহারে যেন লজ্জা হয়। এ সেই বাঙলা থিয়েটারের ইংরেজী নাম- 
করণের মত ব্যাপার। মালাই ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ বাবহৃত হয়। একটা 'আপিসের উপরে বড়ো-বড়ে৷ রোমান 
অক্ষরে মালাই ভাষায় লেখা--]381115 130০011)061, বাঙ্। বৃমিপুত্র' ( অর্থাৎ “ভূমিপুত্র' )--তলীয় ডচ. 

ভাষায় লেখা, 11017100500] ব! “দেশীলোকদের ব্যাঙ্ক ; ডচে 1171210. মানে দেশী, [01081790] ( ইংরেজী 

080800০৮ ) মানে বিদেশী; ইন্দোনেসিয়ার মালাই ভাষায়, “দেশীয় অর্থে “ভূমি-পুত্রা-_এই সংস্কৃত সম্ত-পদটা 
ব্যবহার করা হয়। কথাটী বেশ লাগল-_-আদি-যুগ থেকে যে জা"তের মানুষ দেশে বাস ক'রছে, তাদেরকে জানাবার 

র্ 

দি 
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, জন, 451১0187005 ব। আদিম অধিবাসী? অর্থে এই *ভমি-পুত্রা' খখটা বাঙলা, গম হতে পাবেন ভানান এপ 
উচ্চারণ-মাত্রেই ধার শব্দেব মধ্যে ভাবেব ছ্যোতন। (দখত চান, তার। এই (যাগরাঠ শব্দটা শিশ্চঘ পন ববি লক | 

তামিল-পাড়। দিয়ে খুবতে-পুরতে জন-কতক ভদ্রলোকের স্ধে দেখ। হাল, ভাব খাতির বাবে হাদের 
একজনের বাড়ীতে নিষে গেলেন ।  টৈঠকখাণ। ঘবটাতে বাণীর বাচীণ বৈগকথানার মতন একদিকে ও বাপো।যেব 
উপব মাদ্বর-পাত। আব বিচ্ান, আব একদিকে কতকগুলি (চযার | দেঞ্ালে %১ব ফেমেবাবা ছবি - বু 
দবতার চ্ছবিউ বেশী-মাজাজী পট, ববিব্ধাৰ গাক। (বোশাভামো ছবি, দুহঠএক খান। ব'লক।তাব সেবেলে 

লিখো গ্রাফ-ছাপ। দেবতার ছবিও আছে , আব আছে গৃহস্থের পলিবাধ, গ|স্ীঘ-ঙ্ছগন সাব পুটপোষক সাভেব-লুবা 
ফোটোগ্রাফ। বাডীর মালিক এলেন, এক ধনী চেটি মহান, ভৎপেজী বা ডচ গানেন না| সবালে এঁকে 
শামব। বেলাপ্রধানে দেখেছিলুম | পরবে আবার একে দেখি, স্কানীন ভ নর সঙ্গে থন হোটেলে কবিশ 
হবি তোল| হয, তখন ইনি৪ ছিলেন, আবাব বেপাদখনে স্টীনাৰ পদন্থ আমাদের গ্রাভাদগমন ক বতে নম 

ভিলেন । এরই চেষ্টাম তামিলদেব একটী মিলন কেন্দ্র গ্ক(পিত ভানেছ্ে । গোবহব পুগবণ বাঞ্িটা, বদর পি 

দাত সোণ। দিয়ে বীপানে।, মাথাটা উড্ে-কামানে।, গরসন্ন উচ্জন চাভনী, শামানেব মহ চেহারা, 9 কানে চটী হীবেপ 

ফল, শিজেব বাড়ীতে খালি-গাষেই ছিলেন, কিন্ধ পরবে ছবি তোণাবার সমনে দেখি, ইনি পোষাক পবিঞিদ পাবে 

এসেছেন, সাদ! ফল-তোলা জাপানী বেশমের পা! এবটা কোট গাখে। হাব গো আঙ্টেক ফেলার বোতাম 
খাস্ত-আগ্ত গিনি দিযে তৈণা, হাতে অনেকগুলি ভীব। 9নি মপকত আব নীলার আাচটা, মাথায় সবীবপা ও পাগছা, 
গণাম সাদা জবী-পাড চাঁদব, লঙ্গীব পবণে পণ| ধুতি, খালি পা। এব! খনন শিষ্টাচান কাবলেন, করিব আগমনে 

তাব| থে ধন্য (সে কথা জানালেন, তবে ড্খ এ বইল নে ববি এক দিন থেকে খেতে বা ছাদের পিছ উপদেশ 

দিযে ঘতে পারলেন ন|। 

মেদান শহরের মঘদীনে দেখি, একজন ভাবশীঘ-হিন্দৃগ্কণী মুসপমানভনএরবগি েগগাডীহে গলের ঠাডা, 

শব, বঙীন কাচের গেলাস নিবে শববৎ বিরী কাবছে। রর স্দে খালাপ কাপ | হার বড আগমণ 

“গণাধ * শরব বিক্রী কলে, এ বকম দেশোধানী শোক, তভাপুণী মসলমান, এ হাটে দশ ডন আছে) ত| ভ| 
পাউরুটার বাবসাও কবে, এমন তার দেশোযাপী ভাই গাচ্ছে | এই কটাপিগ্কদের কাছে আবান বাছাপা 
ঘুসলমানও দ্ু-চার দন আছে। এর| ঘবে তন্ববেব কটা-বিঙ্লু বানিঘো সতের পার বাছী বা দেখ, আবার 
বডিতে কাবে মাথায চডিযে' মালাই আব অন্য জাতেব পোকেদেবছ বাঙা বাডা পি বরে ভোগগুবো ভি 
মাছে, তারা ম্টর-ভাজ। ফেরী ক'রে বেডাধ। এক বকম ববে দিন প্ুজবানে। ভম-হব। €কগা কাবেগ। সাব, 

তকদীরমে' এইসা লিখ! হৈ, রোটাকে বাস্তে পরদেশমে খুমন। পন এক সাল দো সাণ বাদ শব পৌটুত। 
“পা পাচ মাহিন[কে লিয়ে | হিন্স্থান থেকে মেদানে একছন িড। ৬ এলেম আদমা? এসেছেন) একদিনের 

গন্তা, সে কথা সে শুনেছে ; তবে সে গরীব লোক, “অন্পট” সে কিছু জানে শা কি বাপার হাচ্ছে। বিগাণা 

বাবু, কেউ এ দেশে কখনও এসেছে, এমন কথা সে শোনে নি। বিদান কালে ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের খুব 

লাম ক'রলে। 

হোটেল-দেবুর-এর ব্যবস্থা খুব উচুদরেব, ধনী লোবেদেরই উপঘুক্ত । দেশেব জল-বাযুব উপযোগী কাবে 
হোটেল তৈরী হাহেছে। মস্ত মস্ত ঘর, প্রায় প্রত্যেক ঘবের লাগোঘা একট কারে বারান্দ। আছে | ছুপুবে বিআ।ম 

করা গেল, আর ডাক্তার রজাস্-এর সঙ্গে আলাপ কর! গেল। এই ভদ্রলোকটার কথ আগে বলেছি, ইপোর 

প্রঙ্গে। ইনি সিংহল থেকে আগত তামিল খ্রীষ্টান, আর ইপো-র একজন প্রসিদ্ধ ধর্নী। আমব| ইপো-তে 
যে বিয়াটিস টিনের খনি, দেখতে যাই, ইনি সেই খনির মালিক। লম্বা পাতল! একহার। চেহারার গান্ষটা, 
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উজ্জল চোখ, শিষ্টাচার-সম্মত চলা-ফেরা, কথাবাতা, ব্যবহার । শরীর ভালো নয়, হাঁওয়। ঝ্রলাতে স্বমা্ - 

্রান্তাগী পাহাড়ে এসেছিলেন, এইবার ইপো-তেই ফিরবেন, রবীন্দ্রনাথ আস্ছেন জেনে তার সঙ্গে সাঙ্গ ং 

করবার জন্য মেদানে রায়ে গিয়েছেন। বস্বার ঘরের টেবিলে কতকগুলি ইংরেজী পত্র-পত্রিকা ছিল, আর ছি.. 
ফোটোগ্রাফের আল্বম, আর ছুবিওয়াল। ছুই-একখানি বই । আল্বম্টী হাতে নিতেই তিনি আমাদের দেখ. 
বল্লেন। তাতে দেখলুম তার মেয়ের ছবি, বিলিতি কোট-ড্রেস্ পরা, বিভিন্ন রূপে অবস্থানের কতকগুলি ছবি, 
লগুনের এক উচ্চশ্রেণীর ফোটোগ্রাফরের তোল|। গ্ুপ্রী শ্যামবর্ণা তন্বী একটা ভারতীয় তরুণী; পাতিল। কাপডের 

বিশিতি পোষাকটা শ্ঠামব্্ণ চেহারার সঙ্গে কেমন বে-মানান লাগছিল। ডাক্তার রজার্স একটু পিতাণ 
গৌরবে, আর উচ্চ-সন্মান-বোধ-মিএ সঙ্গমের সঙ্গে, আমাদের জানালেন যে তার এই মেয়েটা বিলেতে 15৭) 

হ'য়েছিলেন, অর্থাৎ রাজ.সকাশে পরিচিত হ'য়েছিলেন-_যেমন ইংলাণ্ডের অভিজাত ঘরের মেয়েরা হয়ে থাকেন। 

এইরূপ 067১006010 হওয। অর্থাৎ ইংরেজ অভিজাত সমাজে এইরূপে প্রথম পরিচিত হওয়া, ভারতীঘ ব 

অশ্বেতকায় জাতির মেয়েদের প্রায় ঘটে না। এইজন্য ডাক্তার রজার্ঁএর এই গৌরব-বোধ। ইনি আমাদেন 

জিজ্ঞাস! করলেন, যখন তাঁর টিনের খনি আমর! দেখতে ঘাই, তখন আমাদের ভালে। কবে খাতির-টাতি 

ক'রেছিল কিন, আর আমাদের কি পানীয় দিয়েছিল। আমর! কৃতজ্ঞতা জানিয়ে' ব'ললুম যে আমর! সকলেণ 

ভদ্র বাবহারে খুবই আপ্যাফ্িত হ'য়েছিলুম, আর খনির কাজ যা দেখেছিলুম ত| অপূর্ব, তার কথ। আমাদেব 
চিরকাল মনে থাক্বে_ এত বড়ো একটা খনির মালিক তিনি, এর কাজ যে বেশ ভালোই চ'লছে, নিশ্চয়ই এট। একট। 

আনন্দের কথা । এতে তিনি বল্লেন, “হু, ত| কাজ মন্দ চ'ল্ছে না-কিন্ক খনিতে আপনাদের শ্যাম্পেন মদ পাশ 

ক'রতে দিয়েছিল কি? আমার বন্দোবস্ত আছে, আপনাদের মতন অতিথি এলে ঢালাও শ্তাম্পেন খাইষে' 

খাতির করবে ।” আমরা ব'ললুম, চীন। ইঞ্চিনীয়ার আর কর্মচারীরা আমাদের গ্াম্পেন দিতেই চেয়েছিপেন, কিছু 
আমর! লেমনেভূই যথেষ্ট মনে ক'রেছিলুম । আমর। শ্ঠাম্পেন্ খেলেই তিনি খুশী হ'তেন, কারণ তিনি 
আমাদের ব'ল্লেন যে তার খনির মর্ধাদার জন্যে তিনি সব-চেয়ে-সের| শ্যাম্পেনের প্রচুর ব্যবস্থ। ক'রে রেখেছেন । 

ডাক্তার রজার্স একখানি ছোটে। সচিত্র পুস্তিক। আমাদের দেখতে দিলেন। অক্টেলিযার বিখ্যাত ক্রিকেট 

খেলোয়াড়রা হতং্লাণ্ডে বছরে একবার কবে খেল্তে যায়ঃ ইত্লাণ্ডের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতি- 

ফোগিত। হয়। এই খেলা আর এতে হার-জিত ইংলাগ্ডের খেলার জগতে একটী বড়ে৷ ঘটনা, এ নিয়ে? ছুটে। দেশে 

সপ্তাহ-কয়েক ধরে খুব হৈ চৈ চলে। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়, তারা ঘাচ্ছে ইংলাণ্, ব।,ফিরছে ইংলাণ্ড থেকে, 

ইংলাণ্ডে গিয়ে খেল্ছে, আর কখনও-কখনও ইংলাগ্ডের সেরা খেলোয়াড়দের খেলায় হারাচ্ছেও ₹_কাঁজেই সিঙ্গাপুর 

হয়ে যখন এর। যায় আসে, সেখানকার ইংরেজ, আঁধা-ইংরেজ, আর মালাই আর ভারতীয় মহলে একটা 

সম্তম-মিশ্র সাড। পড়ে যায়__অফ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের অনেক সময়ে রাজোচিত আপ্যায়ন চলে। অস্ট্রেলিয়ার 

খেলোয়াড়দের উপযুক্ত সংবর্ধন। করবার এই রকম স্থযোগ আর সম্মান ভাক্তার রজার্দ একবার পেয়ে- 

ছিলেন, আর তাতেই তিনি কৃতারথন্মন্ত । অস্টেলিয়ার খেলোয়াড়ের! তীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, তিনি মালাই 
দেশের ভালে।-ভালে! খেলোয়াড় বেছে নিয়ে একটী দল গঠন করেন, "ডাক্তার রজাস্-এর দল? 1)7. 1০2০5 

১0) অস্টেলিয়ার খেলোয়াড়েরা সিঙ্গাপুর থেকে এসে এদের সঙ্গে খেলে, আর ডাক্তার রজাস-এর আতিথ্য 

দ্বীকার করে, ডিনারে আপ্যায়িত হয়। এই ঘটনার স্মারক এই চিত্রময় পুস্তিকাথানি। অস্টেলিয়ার 
খেলোয়াড়দের ছবি, ডাক্তার রজার্স-এর আর তার দলের লোকেদের ছবি, খেলার ছবি, কে কে বড়ো লোক 

এসে দর্শন দিয়েছিলেন তাদের কথা, আর ডিনারে কিকি পদ ছিল, তার তাঁলিকা--2)908 ৪; একটু চাপা 

কিন্তু বিপুল আত্মগ্রসাদের সঙ্গে ডাক্তার রজাস্্” আমার প্রশ্নের উত্তরে তাঁর এই দার্থক অনুষ্ঠানটার সম্বন্ধে 



স্থমাত্রা ১৪৩) 

৮৯০ সতী পাটি উিরাসিল উিপটিাসর্টি 

খুটিনাটি আমদের শোনাতে লাগলেন। আমিও যখোচিত অভিভভ হাযে গিষে উনজে ল[গল 

বা'ললুম--এত বড়ো একটা! 101)060) ব| অনষ্ঠান হযে গেল, আপনাৰ খবচ ভ'যেছিল খুব ১ 

তিনি বললেন, তা তো হবেই--শ্রাঘ হাজাব ডলার লেগেছিল ।-_ডাক্াব রজার্স বিশ্বভাবতীব টা কিছু দন 
করেছিলেন তবে ঠিক মনে পণড়ছে না, কত। ডাক্জাৰ বজাস:এব মত অমাধিক বাক্তির সঙ্গে আলাপ কবে 
বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম | 

দুপুরের 'সেবা' করবার জন্য ডাক্তার বঙ্গাস্ হোটেলে ভোজন-শালাধ আমাদের নিঘে গেপেন। একটা 
মালাদ| কামর! আমাদের জন্য ঠিক ছিল। ডচ হোটেলে খাও্য| | দ্বীপমধ ভাবতের বিখাতি 10115017151 

'বাইস্ট-টাফল্" ([১০০-৮119 ) ব| ভাতের হাজবী' নামক আহাব-পবেব সঙ্গে পবিচয ঘটুল। এই বারপাবটা 

মার কিছু নয়_যবদ্বীগীয় রীতিতে প্রস্থত 'পঞ্চা-বাঞন ভাতা, ইউরোপীন বীতিতে পবিবেশন কব! ।  ৬চের। 
নবদবীপের সংস্কৃতির কতকগুলি জিনিস গ্রহণ কবে, প্রাচীন মবদ্বীপীঘ পদ্দতিতে ভাততবকরী খাদ্য।টা? গণ কবে । 
আনেক ঘবদীপীষ বেন্নন ডচেদের ভালে। লাগাধ, তার। তা বন ক'বতে পাবে নি। বেশী ঝাল মশলা দে সণ 

জিণিসে দেওয়। হ'ত, সেগুলিকে একটু সংশোধন কাবে শিছেদেব রুচিব অস্টৰপ কবে শিখেছে, আব নিজেদেবণ ঢু. 

চাবটা জিনিস জুড়েছে | এই যবদ্বীপীঘ ভোজনের উচু সংঙ্বণে, মোটের উপব ধনদ্বীপীন ভাবটাই বিদ্যমান আছে 
সোপকরণ 'রাইস্ট-টাফ ল্-এর মারফত যবদ্ীপেব 'প্রাচীন সংস্কৃতিব একটা প্রণ!ন আঙ্গ-তাব পক গ্রণাপীব সঙ্গে চরম 
9 রাসনিক পরিচম হ'ল। একটা বড়ো পিরিচ দিলে, সেটা সামনে বল , একজন পরিবেশক ভাত নিঘে এল, তাব 

কাঁছ থেকে ভাত নিয়ে মেই পিবিচে বাখা গেল । তাব পবে দেখি, সার বেঁধে পবিবেশকেব দল, গ্রাম জন বাবে। 

পনেরে। হবে । সকলেরই মাথায় যবদ্বীপী কাদায় রীন আব চিত্রিত রুমালেব পাগড়ী, গদে সাদ ভীনেব গপা, 

জাটা কোট, পরনে সাদা ইজার, আব জামার নীচে ইঙ্জারেব উপবে আছান্ুল্দিত বডীন সার$, চপড। কোমব- 

বন্ধের মতন বা কটি-বন্ত্রের মতন ছড়ানো । প্রতোকের ভাতে থালায় বা আগর পারে এক এক বকমেন ভরকাবা। 

ন। পাশে টেবিলের উপবে শার একথানি বডে। পিবিচ থাকে, তাতেই 'এই সব তবকাবী একটু একটু কবে নিথে 

বাখতে হয়, আর ঝোল-ছাতীয় জিনিস ভাতের পান্রেই শিতে হঘ। ঘবদীপের গরধাণ খাছা হচ্চে ভাত আব 

মাছ , রাইন্ট-টাফল্-এর তরকারীর মধ্যে মাচ্ছের পাটই বেশী, তবে মাস নানা রকম আছে । এ সব তরকাবীর 
[সাঘ়াদ ঠিক আমাদের দেশেব তরকারীব মতন নঘ, একটু আলাদ|, ন| উন্তবভাবছের খুসনমানা কোনা-ক।পিমা- 

'কাফতার বা হিন্দু দাল-ভাজী-সাগ প্রভৃতির মতন, না আমাদের বাঙলার শুক্তঘণ্ট-ছালন। ব| মাচেবঝাণঝোগ 

ইত্যাদির মত; তবে এই রান্নার গোষ্ঠিট। শেষোক্ত পর্যারেরই, যদিও ভাব বারনপ্তণিব ভার একট অন্য 
ধরণের; তবে একেবারেই চীনা রান্নার মতন নব-সে এক পান্সে বাপাব, মবিচ খাব মশলার সম্পর্ক (নই 

তাতে । বড়ে| মাছ কেটে সিদ্ধ ক'রে তাকে চ'্টকে নিঘে একট! তবকাবী কবে, মাছের গাপব এক রকম হয় 

ভাজা অবস্থায় দেখতে ঠিক আমাদের দালের পাপরের মত৮_এটা এ দেশের একটী অতি প্রিঘ খাছ, ভাঙ্গান্জির 
মধ্যে স্পক্ক কল! ভাজার রেওরাজ আছে : নান। রকম তরকারী আর মাংস দিঘে বোলেব মতন একট। জিনিস 

করে; চুনো জাতির মাছ, কাচ। অবস্থায় টকে জারিয়ে' এক রকম চাট্নী কবে, এ ছাড়। ডিমেব ন্যাপার৪ আছে । 

প্রায় ১৮ কি ২০ রকম ব্যঞ্জন নিয়ে এই আহার-পর্ব-ব্যঞগ্জন কখনোকখনো সংখ্যায় আর৪ বেশী হয়।- বিস্তর ডচ. 

উপনিবেশিক এই ভোজের মোহে পণড়ে গিয়েছে, তাঁর। দুপুরে রাইস্ট-টাফল্ই খায়, ইউরোগীয় খাদ্য খায় না। 

তবে ইউরোপীয় জঠরের (তায় আবার ডচ. ইউরোপীয়!) ঘর্ধাদা রগশর জন্য ভারী-গোছ খাবার হিসাবে, এই 
সঙ্গে মাংসের রোস্ট একটা বেশী পদ ধর! থাকে- এত রকম তরকারী আর ভাতে ধাদের ক্ষল্লিবৃত্তি হর না, তার। 

অগত্যা এইতেই শেষটা পুরিয়ে' নেন। 



১৪৪ দ্বিপময় ভারত 

গুরুতর আহার, তাই পরে একটু বিশ্রাম চাই-ই। ডচেরা যবদ্বীপ-অঞ্চলে এই বিশ্রামের ব্যবস্থা মেনে 
নিবেছে । দুপুরের আহাবেব পরে নিদ্রার আবশ্যকত| ডচেরা শ্বীকার করে নিষেছে, তাই আপিস আদা 
দেকান সমস্তই এগারোট। থেকে চারটে পধান্থ বন্ধ থাকে । আমর! কিন্ত একটী দ্রিনেব জন্য স্রমাত্র নেমেছি, 

তাই, খেষেই আমর! আবার বা"র হ'লুম, খানিক শহর দেখবার জন্য | 

বেল। আনডাইটে-তিনটে আন্দীজ স্থানীয 'প্রধান-প্রধান ভারতীবের। এলেন, আর এলেন জন-কতক ১ 
ভদ্রলে.ক, কবিকে দর্শন করতে । অল্প ছু-চার কখ|,সকলেব সঙ্গে হ'ল । এ দেশের অধিবাসী ব। ডচ সবকাবের প্রচ, 

যার! নধ, সম্প্রদাম ধারে ডচ্ সরকার তাদের এক একজন মাতবর ঠিক ক'রে দেন। তাদের ঘ| অভাব-অভিবে।গ, এই 

মাতবব বা মোডল প্রমখাহ তারা সরকারকে জানায়; আব তাদের সম্বন্ধে কিড় বিধিনিষেধ ঠিক করতে ভালে, 

মোডলেব মত নেএ্ঘা হর, মোঁডল নিজেব দলে সঙ্গে পবামশ ক'রে নিজেব মতামত সন্ধে কর্তব্য স্থিধ কারে নেন। 

এই নিধমে এসব দেশে কাজ চ'লছে বেশ । এই মোডলদের কতকগুলি সন্মান-স্চচক অপ্িকাব আছে । স্থানীণ 

মালাই ভাধাঘ এই মোডলদের 12106) কাপেন? বলে ( ৎবেজী €২1)1:011) ) 3 চীনাদেব মোডল হচ্ছেন 151)160) 

1078 কাপেন চীন, তাগিলদেব হাচ্ছন [২000 1৩078 কাপেন ক্রিড অর্থাৎ কিলিঙ্ঈদেব প্রধান, আব খিথ 

হিন্দুস্কানী গর পিঙ্গীদেব মোডল হচ্ছেন 10109717015] কাপ্সেন বাঙ্গাদী” অর্থাৎ বাগলীদেব কাপেন | 

(মাল।ই দেশে আঁব দীপনর-ভারতে থে সব ভাবতবাসপী আমে, প্রাবিড'ভামী দকঙ্ষিণভাবতীধ, আব ও ||ধ-ভ!মী 

উত্তর-ভাবতীঘ হিসাবে তাদের ছুটা ভাগে ফেণ। হঘ_ দক্ষিণীদেব অথাৎ তামিলকেলপগ্ুদেব বলে [1706 বা 170 

“ক্লিও? অর্থাৎ কলিঙ্গ-দেশীঘ, আঁব উত্তব-ভীবতীঘদেব বলে 17717] “বাঙ্গালী'-বাঞলাদেশেব প্রধান বন্দৰ 

ক'লকাতার জাহাজেই এব! বেশী ক'রে আর্সে বলে । তাই এ-সব দেশে, হিন্বস্থানী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান" ব'ল্লে 

কেউ বুঝাবে না, এদের সাধারণ নাম হাধে গিদেছে “বাঙ্গালী, মালাইদেশের বাঙালী ডাক্তারের মুখে শুনোচি 

সরকাবী হাসপাতালে পাঠান পোগীবছ জাতি লেখ। হম বাঙ্গালী" বাপে )। যেদানে ভাবতবাসীদের সভাব “কাপেন 

কলিগ, কাউকে দেখলুম ন।, 'কাঁপেন বাঙালী" বলে হরনাম সি” নামে একটী সৌম্যদর্শন বুদ্ধ শিখ 

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পবিচঘ ভাল।  আমাদেব কিছুক্ষণ-আগে-পরিচিভ গ্রিনিব বোতামওমাল| কোট 

গাঘে চেটিটীও এলেন | 

এর পরে আমাদের জাহাজ ধ'রতে যেতে হবে। চ|রটেষ জাহাজ ছাড়বে, বেলা পান বন্দর থেকে। 

আমর! সাডে-তিনটেব মোটবে কারে বগ্তনা হালুম। সিন্ধীদের অন্টবোপ মতন একটু ঘুরে" থে রাস্তায় তাদের 

দৌকান সেই রান্ত! দিয়ে সাওয| হ'ল, তাদের দোকানের লোকেরা দোকানের সামনে এসে মকলে দাঁড়িয়ে ছিল। 

তারপরে বেলাওয়ানের পথ পবা গেল। বাকে আব আমি একত্র একখানি গাড়ীতে ছিলুম; সঙ্গে ছিলেন 

ছুটী তামিল ভদ্রলোক, এদের একজন ধৃতি-পর। চেট্টি মহাজন, ইংরেজী জানেন ন|; আর অন্যটী কোট-প্যাণ্ট,লেন- 

আটা ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, সাদা জীনের গলা-আটা কোট আর প্যান্ট পরা, কপালে শৈব ত্রিপুণ্ড, কানে 
হীরের ফুল, আর মাথায ফেন্ট হাট্_-মাথার চুল ছাট। (কিন্তু ফেণ্ট হাটের নীচে ঝুঁটাওয়ালা আধা-কামানো 
মাথাও দক্ষিণীদের মধ্যে অন্যত্র দেখেছি, আবার টুপীটী পরবার সময মাথার উড়ে খোৌপাটা টেনে ব্রহ্গরান্ধুর উপরে 
তুলে নে ওয়াও হয, যাতে হ্যাটের তলায় বেরিয়ে না পড়ে 1)। যাক্, পথে এর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মেদানের 
কোন ইংরেজ কোম্পানীর আপিসে কাজ করেন বল্লেন নিজেই জানালেন যে তিনি একজন খিওসোফিস্ট। 
আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, কোন্ দলের-_কুষ্ণমৃতিকে জগদগুরু ব'লে মানা বেসান্তী দলের, না৷ কৃষ্ণমৃত্তির বিরোধী 
দলের। ইনি কুষ্ষমৃত্তি-ভজা দলের। এই জগদগুরু-বাদটী কি, ত| "আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমাদের 

বোঝাবার চেষ্টা ক'রলেন। “যেন সর্মিদং ততং-_সেই পরক্রহ্ধ লোক-িক্ষার জন্য এক-একটী জগদ্গুরু হ্যটটি 



স্মাত্র 
১৪৫ 

'করেন; এই যুগের উপযুক্ত জগদ্গুরু কৃষ্ণমৃতির দেহ আশ্রয ক'রে প্রকট হ'যেছেণ বা হবেন। ঠিক মন তাব বক্তবাটী 

ব'ল্তে পারলুম কি না, জানি না; তার দ্রুত মাপ্রাজী ইংবেজীতে তাৰ আলোচিত গভীর তরবাদ আমাদেন “বদের 

পক্ষে একট্ু কঠিন হয়েছিল, সুতরাং তার বক্তবাটী আমাদের দ্বারায় ঠিক ধর হ'যেছে কিনা সে বিষয়ে মাশম 

গাছে। কৃষ্ণমৃতির বিশেষত্ব কোথায়, তা জিজ্ঞাসা করাতে ইনি বললেন, তা ১৮ 01০ 100৮ ০1 এ উন 

মার অন্য বই পড়ুন, তা হ'লে জান্তে পাববেন। 4৮ 0101706৮601 006 র৪৮এ খানি দেখেছি , পাললন, 

$নেছি যে এ বইয়ে নাকি শ্রীযুক্তা আনি বেসান্তেবও হাত আছে । ইনি | অস্থীকাব কাবণেন নী। বাগলেন, 

তাদের প্রতি নির্দেশ আছে, এ বই পড়া, আব তার ভিতরেৰ বচনগুলিব গভীব ভাবের উপপদ্দি কববাৰ চেষ্ট 

কবা, তার ধ্যান কর! (69 ঘট (07001170010 67 10000110760 0) 10080৯07001 0001)003 01 বাঁকে 

বল্লেন, ত| গীতা উপনিষদ তো ব'বেছে, তা ছেড়ে হালের 'এই' বৃ ধব! কেন, এব এমনই কি বাবিশেষহ | এব 

নধো বেলাওযানের জাহাজ-ঘাঁটে পৌছে গেলুম, আমাদের শালাপ এইখানেই ইতি কাবতে হপ। ৬দ/লোকটীনে। 

,বশ সরল, বিশ্বাসী, ভক্ত থিওসোফিল্ট ব'লে বোধ হ'ল। 

জাহাজে আমাদের ক্যাবিন দখল ক'বলুঘ, সকালের মাল-পত্র ঠিক মাছে (দেখে নিল | খধানের বর্ধন! 

এম বিদায়ের জন্য জাহাজের প্রথম শ্রেণীব বৈঠকখানাষ সখবেত হলেন, কাপেন আব অন্য গনিসাবেণ রইলেন | 

সণন্ত ডচ, যাত্রীর! জাশে-পানে সম্গমেব সঙ্গে বল । আমাদের টানাবালত এলেন । একদিনের আলাপে আিদানেপ 

ভাবতীয়দের সারলা আব হ্ৃগ্যতার পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ তৃপ্ত ভায়েছিলম, এদেব আমাদের আগুন কত্ত! 

জানালুম | রবীন্দ্রনাথ ছুই-এক দিন বইলেন না, এই তাঁদের আক্ষেপ রইল | ত্রাণ পবে দাত্রাণ মন্ট। প'ডল, যাব! 

প্রতাদগমন করতে এসেছিলেন তীবা নেমে গেলেন । জাহাদ ছাড়ল । 

পরিষ্কার, রোদে-ভরা সুনীল আকাশ, প্রসর্ দিক্, প্রসন্ন নীল সাগব,গামরা ববদীপের গভিমুখে চপলুম। 

কচি-আব অভ্যাস-মত জ্রাহাজটী একট্র ঘুরে এলুম । এখানি বেশ বাড়ে জাহাজ, ইউরোপ-থেকে ঘবদ্ীপ মাঘ! 

শাস| করে। কিন্তু যাত্রী বেশী নেই-কি প্রথম শ্রেণীতে, কি দিতীঘ শ্রেণীতে, আপ কিউ লা ডেকে । দ্বিশীদ 

/শ্রণীতে জন দুই সিদ্ধী আছেন, এঁরা কলম্বোর উঠেছেন, ঘবদীপে ঘাবেন। জাহাজখানি খব পরিক্কাব পবিচ্ছ্ 

+বে রাখা । খালাসীরা মালাই আর পশ্চিম-যবদ্ীপের ১২070 স্ন্দাদ্গাতীঘ লাক, না]বিনেব টাকবাদেশ 

মধ যবদ্বীপীয় লোক আছে, কিন্তু মাছুরা দ্বীপেব লোকই বেশী। 

আজ সন্ধ্যায় উপরের ডেকে বসে যবদীপেব সম্থদ্ধে আর ই অঞ্চলে আমাদের আসন মণ সন্ধে বাকের সা 

খুব আলাপ জ'ম্ল ;-_-কবিও এই 'আলাপে যোগ দিলেন । 

বৃহস্পতিবার, ১৮ই অগণ) | 

সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এসে, ডচ্ আদব-কায়দ। আর খাবার সমমকার রীতিনীতি একট্ু-আধটু দিখ। 

গেল । ডচেরা খুব গুরু-ভোজন-শীল। জ্যাম, রুটা, মাখন, পনীর অঢেল, তা ছাড়া ডিম, মাচ, মাংস; আর আমাদের 

সরু-চাকলীর মত এক রকম পিঠে, [)1৮1/001:1 বা ইৎরেজীর 1)1)0210 পাতল। গুড় দিয়ে খায় বাঙালীর জিভ এ 

জিনিসটা মন্দ লাগ্ল না। ডচেরা ইংরেজদের মতন এত কেতা-চুর নয়_-একটু টিলা-ঢাল। ভাব, তাই এদের 

সঙ্গে আমাদের বনে-ও বেশ চট করে। প্রথম শরেণার ভোজনাগারের হেড-খানসামাটা হচ্ছে ছ কুটি লঙ্গা 

একটা ডচ্ পুরুষ।, ডচেরা ইংরেজ মর জাভিভেদ মানে না, সাদায়-কালোয় অতটা পাথকা-বোগ নেই । 

ডচেরা যবহীপের মেয়ে বিয়ে করে, দেরী লমাদে নিমন্ত্র-সভায় ডচ. মহিলার মতনই সম্মান পার়। খাটি 

১৯ 
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১৪৬ দ্বীপময় ভারত 

ডচ-সমাজে যিশ্র ফিরিক্দি মেয়েকপুরুষ অবাধে মেলে মেশে । আমাদের এই হেভ-খানসামাটীকে দেখতুম, 
আধাঁ-কীলো ফিরি্গি মেষে ব। পুরুষ যাত্রীকে সে যে সম্মান দেখাত", ত। বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ডচ্ যাত্রীদের 'প্রতি 'প্রদি € 

সম্মান থেকে কোনও অংশে কম নয। কাকে বললেন, এই রূপটাই ডচ সমাজে হ'যে থাকে । 

আজ সারাদিন খালি নুড়েমি ক'রেই কাট্ুল-ব'সে-ব'সে যবদ্বীপের ইতিহাস পড়! গেল। 1)৮ 09003 

ডাক্তাব খোবিস্ বলে একছন ডচ্ পণ্ডিত বলিদ্বীপে আছেন, সেখানকার গ্রচলিত হিন্দধর্ম আলোচনা করছেন, 

তিনি ডচ্ ভাষাম্প এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন , এই বই অবলম্বন ক'রে বাকে ইংবেছীতে একটী প্রবনগ 
লেখেন, তাতে সৎক্ষেপে বগিদ্বীপেব প্রচলিত হিন্দর্ম আব অন্ানের একট পরিচম আছে, এই গ্রবন্ধটী বাকে 

আমাম প'্ডতে দিলেন | (পরে 9018)0] 2110. 15007000017)0501 070 857৮6 5০6০৮৮0115006281) বি 

১০7৪) ৬০1. ১৬:১]1) 100) 0. (0, 41101016 0,960) শিন৬ 20001180079 100)-3017--804 জূপে এত 

প্রবন্ধ মুদ্দিত হয়েছে )। 

বিকাল পাচটার দিকে আমর। সিঙ্গাপুবে পৌছুলম । কবি যে এই জাহাজেই সিঙ্গাপুব হাথে বাঙাবিঘাদ 

যাচ্ছেন, এ কথার প্রচার হয নি, কবির সেদিন আবার সিঙ্গাপুবে নামবাবও কথ| ছিল না । জাহাজ £জটিতে 

লাগ্ল, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে একটু ঘুবে এলুন, আব দেশে একটা! তার ক'রে দিলুম | 

সন্ধাব পবে উপবে নিবিবিলিতে আমাদেব বেশ কীটুপ। কবির সঙ্গে নান। বিষষে খুব আলাপ 

আলোচন৷ জ'ম্ল। | 

মাঁঝ-রাত্রে ঘুম ভাঙতে, কাবিন থেকে বাইবে খোল। ডেকে এসে খানিক সময় কাটানে। গেল। পবির্প।ণ 

রাত্রি, আধা-টাদের আলে! সমুদ্রে পাডেছে, একদিকে আলোকমাল|-পবিহিত সিঙ্গাপুর শহর-_কাছাকাছছি 

কতকগুলো বডে-বডে। আলে! জলেব উপরে প্রতিবিষ্বিত হযেছে , আর এক পাশে সিঙ্গাপুবের লাগোষ। একটা 

দ্বীপের উচু পাহাড। খব দূরে কোনো জাহাজের মেবামতী কাজেব হাতুড়ীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্ছে। 

আর জেটির ধারে রাস্তাব পাশে মাল-গাড়ী নিষে নাডানাডি করছে এমন ইঞ্জিনের হুস্ হুম আওয়াজ মাঝে-মাবে। 

কানে আস্ছে , আর সব চুপদিনেব অত কোলাহল কোথা ৭ নেই, এই' সব টরকরে। আযাজ সত্তেও একটা 
বিরাট্ গান্তীষের আর শান্তির ভাব । 

শুক্রবার, ১৯শে অগস্ট ১৯২৭। 

আজ বিকালে জাহাজ ছাডবে। সকালে জাহাজে মাল ভরতী হ'তে লাগ্ল, দলে দলে তামিল আর চীনা 

কুলীর আগমন হাল। এদের জন্য, আর ডেকের যাত্রী যারা দুপুর থেকে এসে জাহাজে চণ্ড়তে লাগৃল তাদের জন্ত, 
জাহাজের সামনে জেটির সড়কে এক বাজার ব'সে গেল। এই সমস্ত ব্যস্ত কুলী আর ঘাত্রী আর ফেরিওয়ালাদের 
গমনাগমন হাক-ডাক বিকি-কিনির সঙ্গে প্রবহমান জীবন-আোতে বিরাট জোঁটর এই অংশটুকু খুব সর-গরম হয়ে 
উঠল। নানা রকম ফল-ফুলুরী, ভাত মাছ-মাংস-তরকারী, মণিহারী-জিনিস, কাপড়-চোঁপড়ের পসারীরা পসার 
সাজিয়ে” বস্ল; তামিল পোদ্দারের দল সিঙ্গাপুরের টাকা ডচ্* টাকায় বদলে দেবে, আর অন্ত দেশের টাকাও 
বদলাবদলি ক'রবে, তার হাকাহাকি ক'রতে লাগ্ল-ছু-চার আনা! ক'রে বাটা নেবে, এই তাদের লাভ। ক্ষুধার্ত 
তামিল আর মালাই খালাসী আর কুলীর দল এসে ভাত-তরকারীর পসারীর সামনে উবু হয়ে বসে, চীনা-মাটির 
রেকাবে কারে ভাত, সবজী, মাছ আর জলে-গোল লঙ্কা-বাটার মতন নর টাকনা নিয়ে খেতে বসে গেল; 
পসারী বোধ হয় তামিল মুসলমান, বাকে ক'রে ছুটো বোঝায় ত নি নিয়ে এসেছে, একটা দিকে তোলা 



মাত্রা ১৪৭ 

উন্চন, রাঁধ! আর কীচ। মাছ তবকারী, আঁর এক দ্রিকে হাডীতে কারে ভাত, আন জলের বালতী, আব ঠানামাটিব 

(বকাঁবী আর বাটি, আর তৈরী তরকারী সাজানে।, নোতৃন বাম। আব খদ্দেরকে খাপ্যানো এক সঙ্গেই ৯লচে। 

কবি একবার নামলেন, 701) 9700 ডয]৯)-এব (দোকানে বই কিনতে , আব আমেবিকান এক্সপ্রেস 

কাম্পানীর আপিসে দরকার ছিলঃ সেখানে গেলেন। নামাজীদের শাপিসে কেউ তখনও আাসেনি-কৰি 

শ্ীদুক্ত নামাজীর এক কন্যাব কাছে প্রতিশ্রুত তাব নিজেব বই একখানি তাদেব আপিসে পৌছে" দিলেন, তারপবে 

তিনি বাকের সঙ্গে জাহাজে ফিরে গেলেন । সঙ্গীদের জিনিসপত্র কেনবাব দবকাব ছিণ._স্রবেন- বাবু আব আমি 

এই সদা ক'রে পরে জাহাজে ফিরলুম | 

মধ্যাহ-ভোজনের পরে জাহাজেই বসে-বাসে জেটিব উপবে যে হাটি জামে উঠেছে তাই দেখতে পাগলম | 

দুপুরেব পরব থেকেই ডেক্-যাত্রীদের আগমন আারম্ত হ'ল। গুজবাটা খোজা আব বোহবাব। আসতে লাগণ- তাদের 

তি কুশ্রী পোষাক প'রে-মাথায জবিদাব পাগড়ী, গায়ে আটকান আব গভাবকোটের আক্কত সংঅমণ কিউত 

কিমাকাব কালে! কাপড়ের এক লঙ্গ। বুক-খোল| জাম।। বিশ্ব আলা আব যবদীগীঘ এলানতাদেব মধো 

চাখ-জড়ানে। রঙের নান। বভীন সাব পাবে কতকগুলি তগ্ধী মাণাই মেখে সঙ্গে কতকগুলি মতি 
সী ছোটে| ছেলে, জন কতক পাঠান এপা, এব| বাতাধিয। যাচ্ছে, খাদশাক খবকাম চীনা আব 

গালাই,_আর কৃষ্ণবর্ণ তামিল,-এদের মধো ভিপীর্ঘবপু  উচ্চশিব উন্নতনাস। আব গৌবার্ পাঠান 

কয়জনকে কত না তেজীযান্ কত না দন্দর দেখাচ্ছিণ এই পাগানদেব সঙ্দে পাঠান মেষেদেব অবগ্ুগনযু্জ 

পরিচ্ছদে একটা মেঘে ছিপ, এদেবই একজনের স্ত্রী। পাগান মেঘের এমনি ভাবতবর্ষেই পড়ে! একটা আসে 

না_এত দূর দেশে কি ক'রে কোথা থেকে এপানমনে একটু কৌতহণ হাপ। তাবপবে দেখি, মেঘেটী 

অত পরৃদ। মানলে না, মুখের ঘেরাটোপ অনেকখানি সবিঘে দিযে, কাদের সিডি বেছে পাঠান পুরুষদের 

পঙ্গে জাহাছে উচল। তার স্বামী তার হাত ধাবে সঙ্দেসর্পে ৮ল্ল, তখন হাব মুখ দেখ। গেপ 

পদখলুম যে সে পাঠান বা ভারতীঘ নয, 'একটী শন্দবী মালাভ-দাভিয। মেঘে । বৃঝলম, পাগানদেব মধ্যে 

একজন দুর মালাইদেশে চাকরী ব| ব্যবসাধ উপলক্ষো এসেছে, আব এই দেশের মেখেই এব চিত্ত গর কাবেছেন 

দুনেই মুসলমান, বিবাহে বাধা হয় নি। তারপরে পাঠান তার মাণাই স্ীকে নিসে ৯পেছে ঘবদীপে 

বিকালে শ্রীঘুক্ত বৃদ্ধ নামাভী, শ্রীযুক্ত হাজী নামাজ, শ্রাঘক শিবাগা, আন্ত গবতা, শুক গরন্মাভাত প্রমুখ 

ভারতীয় বন্ধুর। এসে উপস্থিত হ'লেন। কবিব আগমনের খবর এব পেযেছেন। থা করে শিগ্াচাৰ কারে 

গেলেন। 

পাঁচটার দিকে জাহাজ ছাড়ল । প্রথম আর দ্বিতীব শ্রেণীতে, আব ডেকে, এখন বিশ্তব পৃহন মাতা হাপ 

ইংরেজ, মালাই আর যবদ্বীপীয়, জাপানী, জরমান, চীন|, আর ত।মিল, প্ুছবাটা মুসণমান, সিদ্া। 5ছক একেবাণে 

ভর্তী। ঘবদীপীয় নিম়্শেণীর লোক অনেক, বেতেব ঝোডার কবে সব খাবার-দাবার নিনে গাচ্ছে। রান 

সার€ প'রে ডেক জুড়ে সুয়ে আর বসে আছে। 

আজও সান্ধ্য-ভোজনের পরে অনেক ক্ষণ ধারে কবির সঙ্গে উপরের ডেকে বসেবাসে নানা বিষসে গল্প 

আর আলোচনা চ'ল্ল। যবদ্বীপে পরশু আমর! নামবো। এতদিন পরে, ভারতের সভ্যতার চিবঞ্চন বাণার এই 

নব যুগের জন্য ঘোগ্য বাহক হায়ে, কৰি যবদীপে যাচ্ছেন। একরকম ভারতের প্রতিষ্ঠ হাযেই তিনি চলেছেন, 

যবছীপের সঙ্গে ভারতের যোগের কত না স্বৃতি তীর এই যাত্রায় জাগিয়ে" তুল্বে। সময় আর অবস্থার উপদোগা 

একটী কবিতা তিনি লিখবেন । সেই কবিতা, ইংরেন্ী আর ইংরেজী থেকে ডচ্ আর যবদ্ধীগীর ভাষায় অন্বাদেব 

্বীপের জনগণের কাছে ভারতের গ্রীতির শ্রেষ্ঠ এক প্রতীক বা অর্ধ স্বরূপে উপস্থাপিত কর! হবে। 
্ & 
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১৪৮ - দ্বীপময় ভারত 
চক 

বাতাবিয়ার পথে, সরাসরি দক্ষিণ-মুখে। চলেছি । আকাশ খট্খটে” সমুদ্র পরিক্ষার । দুপুরে হ্মাত্রার পা 

[39108 বাঙ্ক! দ্বীপের প্রধান বন্দর [01160 মুস্তোক-এ জাহাজ থাম্ল। স্ুমীত্রা আর বাঙ্া _-এই দুই, 

মাঝে একটা প্রণালী, তার ভিতর দিপ্য় স্রাহাজ যাবে। ডাইনে স্তমাত্রা, দক্ষিণ-ন্ুমাত্রীব রাজধানী 1১10)0)01,8 

পালেম্বাঙ-ঘার প্রাচীন নাম ছিল শ্রীবিজয়, ব। শ্রীবিষয়। বাস্কা দ্বীপটাতে টিনের খনি আছে, তাই * 

জায়গার কদর। জন কতক ডচ. খনির ইঞ্চিনীয়ার খনির কাজের তদবীর করবার জন্য আছেন, আর আছে 
কিছু চীনা কুলী, কিছু মালাই । মুস্তোকু বন্দর অতি চটান অগভীর উপকূলে অবস্থিত, বড়ো জাহাজ বন্দাবে? 
কাছে যেতে পারে ন|; দূরে গভীর জলে তাই আমাদের জাহাজ ল্গর ক'রলে, দ্বীপ থেকে নৌকা এল", নোতুন 
যাত্রী, ডাক আর মাল-পত্র এনে তুলে দিলে, বাস্কার জন্য যাত্রী প্রভৃতি নিয়ে গেল। জন ছয়-সাত ডচ. পুরুষ, 

আর তাদেব সঙ্গে জন রথ ডচ মেয়ে, সরকারী নিশান-আল। নৌকা কারে এসে আমাদের জাহাছে 
উঠল,_আর যে ঘণ্টাখানেক ওথানে আমাদের জাহাজ আটুকে' ছিল, এর| সেই সময়ট্রকু জাহাজের প্রথম শ্রেণী 

বৈঠকখানায় বসে কাণ্ণেন আর অফিসার আর অন্য সব ভদ্র মেয়ে পুরুষের সঙ্গে গল্প ক'রলে, বিয়ার খেলে। এই 

দূর দ্বীপে বেচারীরা প্রবাসে কাটাচ্ছে; সপ্তাহে ছুই একবার এই রকম যা যাওয।-আসাঁর পাড়ি দিচ্ছে এমন 

জাহাজে শ্বজাতীয়দের মুখ দেখতে আসে, বাইরের ছুনিয়ার দ্বই-একটা খবর শুন্তে আসে । আমাদের জাহান 

ছাডবার সময় হ'লে, এরা বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। 

বাস্ক। আর স্থুমাত্রার মধ্যকার সাগর-প্রণালীটী নাকি বড়ই বিপংসঙ্কুল। এখানে চোরাবালি আছে, আব 

জলের তলায় ডোবা পাহাড়ও আছে, পাহাড়ের সঙ্গে জাহাজের ধাক। লেগে গেলেই সর্বনাশ, জাহাজ ভেঙে যাথ 

আর সঙ্গে-সঙ্গে ডুবে যায়। বছর কয় পূর্বে একখানা জাহাজ এই অবস্থায় ডুবে। পাহাডের সঙ্গে সর্ষের ফণে 

ভেঙে ডুবে যায়__ইউরোপ-যাত্রী জাহাজ । পরিফার চাদিনী বাত, সমুদ্র প্রশাস্ত ছিল-_জাহাজে একটা থিয়েটারের 
দূল যাচ্ছিল, সন্ধ্যার আহারের পরে একটু নাচ গান চ'লছিল, এমন সময়ে এই সবনাশ, হঠাৎ জাহাজ ডুবে যায়। 
যাত্রীদের যারা জলে পড়েছিল তারা ঈাতরে, কোনও রকমে ডাঁঙায় উঠতে পার্ত, কিন্তু এ অঞ্চলে ভয়ানক 

হাঙরের উপাত- হাওরের হাত থেকে অতি অল্প লোকই বাচতে পেরেছিল । 

একটা বুদ্ধ সহযাত্রী এসে আলাপ ক'রলেন__কবির সঙ্গে দুই-একটী কথা কইতে তার বড়ো ইচ্ছে, সিঙ্গাপুরে 

কবিকে দেখেছেন, তার বক্তৃতা শুনেছেন, তার বইও পণ্ড়েছেন। নিজের পরিচয় দিলেন, বগ.্দাদের আরবী- 
ভাষী যিুদী, বোগ্বাইয়ে বাবসা ক'রতে আসেন, বোগ্বাই থেকে সিঙ্গাপুরে আগমন, আর সেইখানেই অবস্থান, 
এরা এখন ডচ. প্রজা ব'নে গিয়েছেন এর এক ছেলে হলাগ্ডে গিয়ে ডাক্তারী পড়েছেন, চোখের ডাক্তার হ'য়ে 

ফিরেছেন, যবদ্ধীপে স্থরাবায়াতেই গেশী শুরু ক'রবেন, ছেলের সঙ্গে হ্থরাবায়াতে চ'লেছেন। কবির অন্থমতি 
পেয়ে একে এনে কবির সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলুম, সপুত্রক ভন্রুলোকটা এলেন, কবির শিষ্টাচারে তুষ্ট হ'য়ে 

চলে গেলেনু। 

কাল সকালে বাতাবিম্ায় পৌছুবো । কবি যবদ্বীপের উপর একটা চমৎকার কবিতা রচন। ক'রেছেন। আমাদের 

শোনালেন, আর আমরাও নিজেরা নিয়ে পণ্ড়লুম। সেটার একটা ইংরেজী তরজমা ক'রতে ব'সলুম সন্ধ্যাবেলায়। 
জানি যে নিজের তরজমা ছাড়া অন্য কারো৷ তরজমাতে কবির পূর্ণ প্রীতি হয় না, আর আমার অন্গবাঁদ কবিতার 

উপযুক্ত হবে না; তবে আমার তরজমা ক'রতে বসার উদ্দেশ্ট, সেটা দেখে তাকে বাতিল ক'রে কবি নিজেই 
তরজমা ক'রে তাঁর বাঙলা কবিতার মর্ধাদা নিজে রক্ষা ক'রবেন। হ'লও তাই-_এই কবিতাটার ইংরেজী 

নিজেই আগাগোড়া ক'রে ফেললেন। বাকে তখন সেটার ডচ্ অন্ুবাদ ক'রতে লেগে গেলেন। (এই বাঙলা, 
কবিতাটা ১৩৩৪ সালের কাঙিক মাসের টি তে প্রকাশিত হয়েছে_কবিতাটার আরভটা এই ফির 



“তোমায় আমায় মিল হয়েচে কোন্ খুগে এইখানে, ভাষায় ভাষাম গাঁঠ পড়ে:১ প্রাণের সঙ্গে প্রাণে ।” উতবেছজী 
বরজমাটী পরে “বিশ্বভারতী” ত্রেমাসিকে প্রকাশিত হৃযেছিল। ৷ কবিতাটাব যবদ্ধীগীয় অন্ুব।দও হাথেছিল, আব 
ঘবদ্ধীপের একজন শ্রেষ্ঠ কবি তার উত্তরে একটা প্রন্দব কবিত। লেখেন, ছট আব ইৎবেজী অ্বাদ সমেত (বোমান 

অক্ষরে তার মূলটা আমরা যথাসমযে পাই । 

২। যবদ্বীপ--বাতাবিয়া_প্রথম পৰ' 
২১ অগ75 ১৯২৭) ববিব।খ | 

বাতাবিয়ার বন্দব 101)0101)0 19710] তানজো প্রি এ যখন আমাদের গাহগ (পীছুলো, তখন বিল। 

প্রাঘ আটটা । ঢু" রাতের পাড়ীর পর সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ আমছে, অন্ত গাহাস, কাছেঈ খানিকটা বাস্তত।ব 

সাড়া চার দিকে পড়ে গেল»ধাত্রীব মোট-ঘাট বেধে ঠিক হাতে পাগল । আমাদের গ্রাতবাশ ইতিনধোই 

চকে" গিয়েছে; মালপত্র ডেকেব উপরে এক-জাধগাধ স্তপাকাব কবে খে, পূব এখকে খবদীপের ভূমি দশন 

কণুবার জন্য রেলিঙ ধ'রে দাডালুম | সকালেই কাপ্েনেব সঙ্গে কবির বিধাবএভিভামণ হাদে গিষেছে। আমাদের 

জাহা্গে সেকেওু ক্লাসে ভারতবর্ধ থেকে এক দল ইউবোপীন ফটবণ গেলোধাছ যাচ্ছিল , তাদের মধো গন 

কতকের খাঁকী শার্ট আর ফুটুবলেব মোজ| পর|, এব। মালাইদেশ হাথে, ঘবদীপ ফিলিগান দীপ প্রতি ঘুরে, 

আবার দেশে ফিরবে_আমাদেব শোহন-বাগানেক দল এমন একবার কাবেছিল | এদের কতকগ্তণে। ছোকব 

আর আধ-বুড়ে! খেলোয়াড়, ক'লকাতার ইউরেশীঘদের খুবভব্য-নঘ এমন ধবণপাপণ শিনে আমাদের আনেপাশে 

এসে দীড়াল” | জাহাজ ঘাটে লাগল, সিঁডি নামাচ্ছে। নীচে ডাডাঘ ববীন্দ্শাথের অভ্ার্থনাপ গন্য বিণাট এক জনত। 

5'যেছে, ফুল-পাত। দিযে সাজানে। বুহ এক মোটব-গাডী এনেছে, আব ফুলেৰ মালা আব মন্থ্ামস্থ তো হাতে 

ভারতবাসীর দল এসেছে-সিঙ্গী, শিখ, তামিল, সিঙ্ীহ পেশী ,ঘাব তা ছাড়া ৮, গনদ্বীপায়, চীন।। এট 

ফিরিঙ্গি খেলোয়াড়ের দল বলাবলি ধরতে লাগল--ব্যাপারট| কি হে, লোকেব ভীড় থে, কেউ বডে! লোক এই 

ছান্তাজে যাচ্ছেন নাকি।” কবি তখন ভিতরে তার কামরাতে ফিরে গিবেছেন। একজন ফিরিঙ্গি 'একটী ডচ. 

যাত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, এই সগারোহের উপপক্ষা কে - রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলে, ফিবিঙ্গি খেলোঘাড়। 

তার জ্ঞান-গোচরের বা বিদ্যা-ুদ্ধির দৌড় কতটাই ব হবে * তাকে পুৰিয়ো দেবার ছন্য ৬৯. ভদ্বলোকটী বল্লেন 

110 15 0)০ 130788111১0৫৮ “ইনি হচ্ছেন বাঙ্গালী কবি" ”_ এসব দেশে বাঙালী অর্থে ভারতীয়, কারণ [041 

ব'ল্লে এদেশে যবদীগীয়দেরই বোঝায় । ভারতেব ইউরেশবান এই ভিতরের কথাট্রকু বুঝতে না পেরে একটু 

আশ্চর্য হ'য়ে গেল, দূর থেকে চীৎকার ক'রে সে দলের আর পাঁচচ্গনকে শুনিরে' দিলে যে এত সব আয়োজন ক'রেছে 
[01 2৮ [3017] [0০০ এদের মধ্যে আপসে একটু আলোচনা চ'ল্ল কি ব্যাপারট! হচ্ছে। ইতিব্যে 

রবীন্দ্রনাথ বাইরে ডেকের উপরে এলেন-_দর থেকে তীকে দেখে, এরা টুপ কা'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে স্থান 

ক'রে দিয়ে সরে গেল। 

সিঁড়ি লাগাতেই রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করবার জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক জাহাজে এলেন। আমর! 

অবতরণ ক'রলুম। বাকে-গৃহিণী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে, ডাক্তার 1081) বস, ইনি ডচ. 
টি 



১৫০ ॥ দ্বীপময় ভারত 
বট , 

মবকাবেব নিপক্ত দ্বীপমধ-ভারতের প্রত্রবিভাগেব অধাক্ষ, প্রাচীন-ভারত-বিষ্াঘ প্রবীণ, আর ডাক্তার [1544 

|)717611)11)051 €সেন জদিনি$বাট্, ইনি একজন অভিজাত ঘবদ্বীপীঘ বংশের বিদ্বান্, হলাগডে আইন 

অর্পগন করেছেন, সংস্কৃত পেছন, মালাই ভাষা একজন বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিত, স্কানীয আউন-কলেছের 

এধাপক--এব। এসেছিলেন , এদেব ভজনেব নামের সঙ্গে পুবেই পরিচিত" ছিলুম | আবও কে কে ছিলেন 

পরে তাদের সঙ্গে পবিচন হ'ল । কাপেন পাঞ্জাবী, বালে সিন্ধীদেব একটা মাতধবের সন্দে পরিচয হাপ। ড» 
ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচথের পর, সিন্ধীদের দ্বার কবিকে মাল্যদানের, ফুলের তোড়। দানের আর তার পদধুলি 
গহণের ধুম লেগে গেল। স্থানীঘ চীনাদের 11107 110 10 1) 'চোঙ হোঁআ কে ক্কান' সভাব 

পক্ষ থেকে কবিকে ছুটে। বিবাট ফল-লত।-পাতার ".০81]॥ বা মাল! দেওয়! হস্ল, কবি এঁদেব প্রতিনিধিদের সঙ্গ 

পবিচিত হ'লেন। 

গ্বানীন ভাবতবাসীব। কৰিব জন্য ঘে সাজানে। মোটব-গা্ডী এনেছিল, তাতে তিনি উঠলেন শা, সাধাবণ 'একখাশি 

গাড়ীতে উঠলেন । মাল-পত্র [০৮] এল [0৭ রহাতেল্দেজ.আ্যাদ্? যেখানে আমর। উঠবে। সেখানকাব লোকেদে 
জিন্মে কবে দেন! হাল | তানজোঙ-প্রিওক বন্দর থেকে বাতাবিঘা শহবের 1৮467) ভেল্টেফ্রেঙন্ নামক 

অংশে যেতে প্রান বিশ মিশিটের ঘে।টরেব পথ | চওডা এক খালের বাব দিযে এই রাস্ত।। আদি বাতাবিখ। 

শহবের এখন আব পুরে মতন জৌলুশ নেই-খালি ডচ্ ঈন্ট-ইত্তিণা কোম্পানী মামলের কতকপ্চপি প্রাচীন 

বাড়ী, খালের ধাবে কতকগ্তপি চীন। বস্তী, আব কিছু-কিছু আপিস আব গুদাম-বাডী নিমে এই শহর ভাব পুবাতন 

গৌববেব স্মৃতি বক্ষ! ক'বছে। বাতাবিয়ার পত্তন হ'যেছিল ভারতবর্ষে যে ভাবে মাঁদ্রাজ বোঙ্গাই আর ক'লকাতাণ 

পত্তন হয) ১৬১৯ সাপে ডচেব! এখানে প্রথম একটা গড় তৈবী করে, আঁর গডেব "নাম দেঘ পাতাবিয়া হণ? 
দেশের লাটিন নাম হচ্ছে 130051-বাতাবী লেবুব সঙ্গে-সঙ্গে এই দেশ ব| নগব-বাচক নামটা বাঙলা ভাষার 

প্রবেশ কারেছে । উচু শক্তি আব এখর্ষেব বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাতাবিঘারও উন্নতি। হলাগু কাটা খালের দেশ 

ডচের| এদেশে এসে, পিতৃভমিব অনুকরণে বাতাবিধাতে অনেকগুলি খাল কাটাষ, সেগুলির পাশে-পানে রাস্তা | এই 

শহবেব এক বৈশিষ্টা হচ্চে এই সব খাল। বাতাবিষাঁব দক্ষিণে ডচ্ অর্ধিবাসীব। নিজেদের বাঁসের জন্য ছুটী পল্লী 

গডে তোলে, তাদের নাম দেখ ১61০৮150091 ভেল্টেফেড ন্ (অর্থাৎ ড।৮1-০01101% বা সস্তিসম্যোষমধ ) আব 

10086, (101770]15 মেন্টবৃ-কর্নেলিস্ | ভেল্টেফেডন্ এখন পুরাতন বাতাবিধাঁকে অতিক্রম করেছে আপিস- 

আদালত, বড়ে-বডে। দোকান, ইচ্ষুল। হোটেল, মিউজিয়ম, অভিজাত জনগণের বাস, সবই এখানে | বাতাবিয়া, 
ভেলটেফেডন্ আব ঘেস্টর-কর্নেলিস্, তিনে জড়িযে' লোক সংখা হ'চ্ছে তিন লাখের উপর, এর মধো হাজার ত্রিশেক 

হচ্চে ইউরোপীঘ, বাকী দেশী আব মিশ্র । 

রাস্তায় লোকজন যাদের দেখলুম, তার! মালাইদেশের থেকে একটু অন্য ধরণের । সাধারণ যবদ্বীগীদের 

গাধের র$ট| মালাইদের মত অতট| ফরসা! ব| হরিদ্রাভ নয়, একটু কালাটে"-কালাটে", একট বেশী ভারতবর্ষকে 

স্মরণ করিষে' দেয়। লোক গুলিকে কিন্তু একটু বেশী 'গজবুত' বালে মনে হাল, আর পোষাকে এরা মালাইদের 

তুলনা, বও পছন্দ করে ঢের বেশী। শহরতলীর বিরল-বসতি সড়ক পেরিয়ে ভেল্টেফ্রেডনের ট্রাম-মোটর- 

ঘোঁড়ার-গাড়ী সঙ্গুল রাস্তা পেরিয়ে” ঝ। কাটিয়ে, আমাদের হোটেলে পৌছলুম। এই হোটেলটা দ্বীপময় ভারতের 
সব চেযে বডো হোটেল, -নামটীর অর্থ ভারতের হোটেল'__ 17091 055 [71008 | প্রকাণ্ড ভখণ্ড নিয়ে এর 

নান৷ ইমারত, বিস্তর কুঠরী, বেশীর ভাগ কুঠরীর সামনে একটু ক'রে বারান্দা-_এদেশের বাড়ীর রেওয়াজ 
মতন। দোতলার উপরে আর তলা নেই; এদেশে বাড়ী-ঘর আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ে, মাফিনদেশের মত 

'আকাশ-টাচা” পদ্ধতির বাস্থ শিল্প এখনও আবশ্ঠক হয়নি। এই হোটেল-বাড়ীর দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে, এর প্রধান 
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কাটকেব ছু পাশে দুটো বিরাট বিশাল মহীরুহ আছে, সে দ্রগী, এই গাছে নাম ৬৬111)11) প্আবিটিনা | 

শামাদের ব্ট গাছের মত এর ঝুবি নামে, গাছটা বটগাছে ভাব, এই জন্য কথনপও-কথন ৭ এদেশে একি 1001017010-3 

নং ম্্ 

০৪৫৪ ড হন, ৬৮০ ৯ বটি এনার7০০৭০৫৬টহিগ্ড৮ ও বি বাজ তা :১৩ | ৭ ত.-1 

শিখন পিস এপ? 

॥ ই 

ঙ 

২০০১ ০০ ৪১05 ০০৩পি উল কি এজ অরটিঞ৩ এ ৯৯৩৯ 

চি টু 

পপি 
শর 

যবদ্বীপের বটগ।ছ ( ওয়াবিঙিন ) 

নলে, কিন্তু বটগাচ্ছ ঘেমন চারদিকে ছডিযে' পড়ে 'গন।ব গান্বিব' পদশনীব তে।বণ 
এ সে-রকম নয়, বরং উচুতেই ওঠে, তবে অনেক । বাচাক-জাতায় বাপু-পীতি ) 

খানট! জায়গা জুড়ে এই গাছ হয বটে। এরকম বিশাল আব ৯১ গাছ দেখে মনটা বিবাট দর্শনের আনন 

পিশ্মযে পূর্ণ হয়। 

আমাদের ঘর ঠিক ক'রে নিয়ে ব'সলুম, মাল-পত্রও এসে গেল । [জুটি থেকে ভোটেল পয মে সমস্ত 

দচ, ভারতীয়, চীন৷ আর ঘবদ্বীপী বন্ধুর। সঙ্গে-সঙ্গে এসেছিলেন, তাব। উপস্থিত কালের মহ বিপান নিনে গেলেন। 

২1. 00880১১ খিপ্টার ক্রস্বি বাতাবিঘার ইংবেজ কনসাল, ইমি বপীন্দুনাখে পরম অন্ভবাগী, কবিব সঙ্গে 

দখ| ক'রে গেলেন । রবীন্দ্রনাথের লেখ! পাডে তীর গ্রণমু্ধ ভক্ত ঘাব। হযেছে, হাদের মধো আস্বি সাহেবের 

মতন চমৎকার অমায়িক মানুষকে দেখে ভাবী আনন্দ হ'ল । কবিব আগমনে কসবি সাহেবের বিশেষ শাঁননদ 

হয়েছিল, পরে কবিকে আর অন্য ভারতীয়দেক্ নিমন্ত্রণ ক'রে, কবির প্রতি শর্জ। নিবেদন কাবে তাব মে আনন্দের 

পরিচষ দ্েন। 

পুরে বিশ্রামের পরে, সকলে মিলে কবিব সঙ্গে হোটেলের সাপারণ োঙ্গনশাপাপ গিনি আাহার সেপে 

নিলুম। এখানেও সেই রাইস্ট-টাফ ল্-এর পাঁল।, তবে স্রমাত্রার চেনে আবগ শিরতর ব্যাপার পালে পেন, 

বাবু, ধীরেন-বাবু আর আমি শহরে যথেচ্ছ একটু ঘুরে আসবার জন্য বার হলুন। এবার আমব। বাবিঘাথ 



১৫২ দ্বীপময় ভারত 

দিন তিনেক মাত্র থাকবে, আজ রবিবার, মঙ্গলবার দিন বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রবো, -_তাই যতটুকু পার! যায 

'কয় দিনে ঘ| দেখবার দেখে নিতে চাই। শহরের প্লান হাতে ছিল_-পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই) 

মিউজিয়মে গেলুম_-মিউজিয়ম তখন বন্ধ। মিউজিয়ম্টির সামনে 10901049010) বালে মন্ত বাচা। 
একট| ময়দান, তার মধ্যে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে। সেখানে এক এক্জিবিশন ব'সবে, তাঁর বাড়ী 

সব তৈরী হ'চ্ছে। প্রদর্শনীর তোরণ আর কতকগুলি বাড়ীর কাঠামো! করেছে শ্রমাত্রা-্বীপের বাতাব 

জাতি থে ধরণের কাঠের বাড়ী করে সেই ধ্রণের। এই রকম বাড়ীর নিজস্ব বেশ একটা সৌষ্টব আছে। 

কাঠের পাটাতনের উপরে বাড়ী, খু'টির উপরে তৈরী; দেয়ালের কাঠে নানা নকৃশা খোদা , খডের চাল। মালাই 

বাতাক-জাতির বান্ত-শিলপ 

জাতের স্বকীয় বাস্ব-শিল্প। দিন তিন-চারেকের মধোই একুদিবিশন বসবে, 'আমর। বলিদ্বীপ আর পুব-ঘবদ্ীপ 

দেখে বাতাবিয়ায় ফিরে আস্তে-আস্তেই শেষ হ'য়েযাবে। এই এক্জিবিখনটি বাতাবিয়ায় বছর-বছর বসে, 

এর নাম 1১8588)" (980001 'পাসার-গাঁষ্ির' । দোকান পাট সব সাজাচ্ছে । এক সিদ্ধী রেশম আর মণিহীরী 

জিনিসওয়ালার দোকান ব'স্ছে, সিন্ধী লোক রয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ কণ্মলুম | (11989709] চোটিরমল হচ্ছে 

মালিকের নাম--এর কারবার খুব ফালাও, বোস্বাই ক'লকাতা সিঙ্গাপুর বাতাবিয়! হঙকঙ শাঙহাই আর 

জাপানে এর অনেকগুলি দোকান আছে । ধনী ্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসী দেখে, আর রবীন্দ্রনাথের 

সঙ্গের লোক জেনে" খুব যত্র করলেন, লেমনেডও খাওয়ালেন। তীর দোকানটাকে নানা স্বন্দর 

জিনিসের সমাবেশে একটা [75901 0৫ 45 শিল্পের সংগ্রহশাল। বললেই হয়, দোকানের সব জিনিস দেখালেন 7 

সে কোথায় বা জাপানী হাতীর দাতের জিনিস ব৷ ব্রপ্জের মৃদ্তি বা কিংখাব, কোথায় বা চীনা ছবি বা মাটির বাসন, 
কোথায় বা ভারতের, যবদীপের, ব্রহ্মের আর শ্তামের অপরূপ শিল্পের ভাগার। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে 

আমরা খানিক পায়ে হেঁটে আর খানিক ঘোড়ার গাড়ী (সাদো) ক'রে বেড়ালুম। এখানকার মেয়ের। 

দল বেঁধে চলেছে, রীন সার$ আর জাম। পরা, খানি পা; একখানা ক'রে রভীন চিত্র-বিচিত্র বড়ো রুমালের 

মতন চাদর পিঠে-_অপূব ধরণের সুন্দরী বোধ হ'ল এদের | শহরটায় যেন দারিব্র্য কোথাও নেই। 9০০৫) ব'লে 

একটা মহল্লায় গেলুম-_সেখানে চীনাদের পুরাতন মণিহারী জিনিসের দোকান ঘুরে, প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন 

কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রলুম_-আমি পেলুম একটী ছোটো পিতলের বৌদ্ধ ভিক্ষুমতি, চীনা কাজ, ভিক্ষুর মুখের ভাবটা 

ফুটিয়েছে অতি চমৎকার, আর পেলুম একটা প্রাচীন যবহীপীয় কাজ, পিতলের ছোটো পান রাখবার ঠিলি। 



যবদধীপ-বাতাবিয়া প্রথম পর্ব ১৫৩ 
২৮ ৯: ৯৩ পি্পিসি সিসি পারিস এ সি সিসি 

এখানকার শিক্ষিত : ডচেরা 1 খিলে একটা সাহিত্য - আর কলা-চর্চান সমিতি কাবেছেন, সমিতিব নাম 
[(1)40010 কুন্স্ট-ক্রিঙ২।  ইউরোপীয়-শিক্ষিত কতকগুলি যবদ্বীগীয ভদ্রলোক৭ এতে ঘোঃ 1 ধিযেছেন। এই 
সমিতির উদ্দেশ্য -_চিত্র-বিছ্য, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রতি স্ুক্মাব কলার ঞুঠাৰ কব .-ইউবোপ থেকে বডে। 
চিত্রকর ব| গাইয়ে' কিংব1 বাঁজিষে' অথব। সাহিত্যিক, এলে, এখানে তাকে সমাদর কবে গ্রহণ কব! হম, তব ছবিব 

প্রদর্শনী হয, বা! তার গান-বাজনার জলস! হঘ, অথবা! সাহিতাক পাঠ খ| কড্ুত। হয। নান। বকম প্রদর্শনী এব। 

কবেন। যবদ্বীপের প্রায় সব বড়ে।-বড়ে। শহরে এই সমিতিব শাখ। আছে, আনেক জাথগাম ঘ মমিতিব ৯ম২কাব বাডীও 

আছে । মানসিক-উতকর্ষ-বর্ধনের জন্য ভচের| এই সমিতিব মাবৃফৎ ঘথেষ্ট খবচাও কবে থাকেন । যপদীপে আসবাব 
জগ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে ধার। ধাব! আমন্ত্রণ ক'বেছিলেন, তীদেব মধ এই ঝুন্স)-&€ সমিতি ছিণ প্রধান । এই সমিভিব 

াঙাঁতে রবীন্দ্রনাথের আগমনে এক সান্ধা সম্মিলন হল। বতাবিযাব প্রথম সম উচ্চ-শিক্ষিত বাক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। সমিতির হুন্দব দোতল| বান্ডা, তখন সেখানে একট। ছবিব গ্রদশনী চাল্ছিল, আমর! 
সেখানে এলুম | । সকীলে ধাদের দেখেছিলম সেই ডচ৮ আব যবদীগীয ভদ্রলোৌকেদের সঙ্গে আবও ঘনিঠ-শাবে 
মেশ। গেল। নানা বিষযে আলাপ চ'ল্ল, আব কবিব কথা শোনবার জন্য বা তাকে দেখবার জন্য সকলে কা 

5! দ্ী্চায়-ভারতেবষ্কশক্ষাবিভাগের ডচ কর্ত। ছিলেন, মান্চধটাকে বেন হধযব।ন্ বালে মনে হা, হিনি করিব 
গঞ্জে খুব আপাপ করলেন। ডাক্তার 1১০5] বস্ আব ডাক্তার 11065) 10101101701 ভসেন অমদিনিও বা খাট 

প্রাচীন বিছ্। আর ভাষা, ইতিহাস আব সাহিতোব লোক, এঁদেব সমান-ধর্মা পেনে কথ। কষে আমাব বেশ আনন 
হ'ল। ডাক্তার এ. 78 কাট্স্ ব'লে এখানকার একজন বে প্রন্নবি২-ঘবদ্বীপেব ছাথ|-নাটোর উপব মণ্ত এক বই 

পিখেছেন, যবদ্বীপের প্রাচীন আব আধুনিক শিল্প আব বিদ্ধার নান| দিকে এব মুপযবান্ গবেষণ! আছে, প্রাচীন 
যবদীগীয় ভাষায় অনেক বই সম্পাদন ক'রেছেন, এব সঙ্গে আমাদের পবিচন্র হ'ল। আব একজন ছিলেন, শ্রীযুক্ত 

1১ ০ 1০০1০) মোয়়ন্_ইনি বলিদ্বীপের বাস্-শিল্পেব উপব সম্প্রতি এক বৃহৎ সচিত্র পুন্তক পিখেছেন। 

এ সমস্ত শিক্ষিত লোক, ধার! নিজেদের সমগ্র বিদ্যা, বুদ্ধি আব এক্তি অর্পণ করেছেন মবদ্ীপের সংগতি 

মালোচনায়, প্রথম দিনেই এদের সঙ্গে পবিচঘ আর সদালাপ আমার পক্ষে একট পবন লাভেব বিষণ হ'ল। 

হোটেলে ফিরে এসে আহা চুকিযে' নিলুম। গবদেব দিন, এদেশে ডচেবা গাবাঘের সব ব্বস্থ 

ক'বেছে, খালি বিজলীর পাখার ব্যবস্থ॥ করে নি। ঘবেব ভিতন £জাব হাপঘ! বণদাকে এব। বছে। 
এম করে__পাছে ঠাণ্ডা লাগে । -হলাগ্ডের শীতের হাড়-কাপানে। উল্তবেো আব সাবে হাগ্যাব কথ সাত- 

সমুদ্র তেরো-নদীর পরের এই চির-বসন্তের দেশে এসেএ এব। ভুলাতি-পাবে নি। গ্রীষ্ম কালে পাখ। না নিয়ে, 

"বাধ হয় দরজা জানাল! বন্ধ করে, কি ক'রে যে ডচের| কাটায়, ত| ভারতবর্ষে ইংবেজদেব আর ধনীলোকেব ঘরে 

শাখার ঘটা! দেখা থাকায়আমাদের আশ্চর্য লাগ্ল। রাত্রি সাডে-দশট। , হোটলে নাচের জন্য চার পাশ খোল! 

১শ্ীমগুপের মত কাঠের পাটাতন দেওয়! একটা হল-ঘর আছে, সেখানে প্রতি রবিবার রাতে নাচ হয়। বাতাবিয়ার 
চচ. আর জন্য ইউরোপীয় সমাজের অনেকে আসে । আমব! 'একট| টেবিল দখল কবে বসে নাচের সঙ্গে 

গদের কায়দা-করণ দেখতে লাগ্লুম, আর কিছু 'লেমনেড আনিয়ে পান কাবতে লাগলুম। আমাদের আশঙ্ক! 

হচ্ছিল, অদূরে কবি তাঁর ঘরে রয়েছেন, এই" নাচের 17% জাজ, ব্যাণ্ডের উৎকট আর উদ্দাম আওয়াজে হয় 

তে অর্ধেক রাত ধ'রে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে । কবির অন্রাগী ছু'চার জন ডচ, সঙ্জনেরও এই আবঙ্ক। 

£য়েছিল। ঘণ্টা খানেক হোটেলের অতিথি অভ্যাগত মেয়ে পুরুষদের এই নাচ দেখে, আমব! রাত সাড়ে" 

এগারোটায় নিজ নিজ কামরায় এলুম । 

ও 



১৫৪ দ্বীপময় ভারত 

সোমবার, ২২শে অগদ)।- 

সকালে ইংবেজ্গ কন্প।ল্ ক্রস্বি সাহেব এমে কবিকে নিয়ে গেলেন ডচ গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে দে 

করাতে । আমর। বা'ব হলঘ শহব দেখতে, আব বই-টই কিছু কিন্তে। সকাল বেল। ভেল্টেফ্রেডনেব বড়ে 

এক সড়ক ২২০০71৮10 নোড-যেইকৃএব ধার দিযে বেড়িয়ে যেতে বেশ মনোবম লাগ্ল। বিদ্যুতের টা 

_..) টি চলেছে, কতকগুলি গাড়ীব দ্বিতীষ শ্রেণীতে তেখ। 

৪ রা চল ্্ প্র হু. শি | 10019011005 বা এদশী লোক*কুলীমজুবদের চথা 

পন ২1 চা. শন্ত/ভাড়। গাড়ীতে এই লেখ থাকে । নো 

রি রঃ ০ ৮ পপ পথ ওযেইক রাণ্ডাট। একটা খালেব দই পাব দিনে 
| গিযেছে। খালে অভি মণল। খোল জন 

ক'লকাতাব রাগ্তাধ জেব বুট্টিব পবে জল দানে 

যেমন ঘোল। জল ভঘ, এ মেন তেমনি | এ 

কোথা এক বুকের বেশী তবে না তবে গতি আছে । 

খালটী খুব চ্ড।ও নম । খালেব পাড ইটে গা 
আর মাঝেমাঝে ছরধাবেই পাড় বেদে ইটের ৭ 

পাথরের সিঁড়ি নেমে গিষেছে , আর দুপাশে? 

রাস্তাকে যোগ করে কতকগুণি সাকে1৪ আছে 

সিঁড়িবাধানে। ঘাট গুলিতে বু মেঘে পুরুষ এ 

সকাল বেলায় খালের খোঁলা জলে সান করছে । 

ঠিক ভাবতবর্ের ভাব ॥ আর এ দেশে মেযেদেব এই” 

সব ঘাটে ব'সে সাবান দিয়ে কাপড ক।চবাব ঘটাটা? 

একটা লক্ষা কববাৰ ।-িস। গৃহস্থের বাড়ীর বী- 

বউ রঙীন সারও জানা কাপড় সব নিষে এসে, ঘাটের 

চট সিডিতে বসে গল্পগুজবের সঙ্গে এই দেনন্দিশ 

টি, ব্যাপারটা সার্ছে | যবহীপীয়দের দৈনন্দিন জীবনে 

বাতীবিয়া-_থালের ধারে এটী হচ্ছে একটী নিত্য ঘটনা । বেশ বিচিত্র 

দেখায এই ব্যাপারটা । মনে হয যেন সারা শহরের মেয়েরা খালের ঘাটে এসে কাপড়-কুচা ছাড়া সকালে আর 

কিছু করে ন/__মাইলের পর মাইল ধ'রে বাতাবিধ। আর ভেল্টেফেডনে এই সব খাল চ'লে গিয়েছে, আর তাঁর 

ধারেধারে কোথাও যেন একটুও ফাক। জায়গা নেই, সব খানেই গল্পনিরত ব্যন্ত-সমস্ত মেয়েদের দণ 

মহা উৎসাহে ম্নানে ঝ। বন্্-ধাবনে নিযুক্ত । 

দুই-একটী ডচ বইওয়ালার দৌকানে যবদ্বীপের ইতিহাস আর শিল্পের সম্বন্ধে, আর যবদ্ীপের নৃত্যকলার 

সম্বদ্ধে কিছু বই কেন। গেল। তারপর ডাক্তার বস্এর আপিসে গেলুম । এখানকার প্রত্বতত্ব বিভাগকে বলে 

()11010101001)0150 1)101080 (/$1700016109 9০7৮1০৫)-_ভারতবর্ষের /$701006010108] 911]৮০৮-র মতন এই 

বিভাগ কার্য করেন। প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি যে কেবল রক্ষা করেন ত| নয়, জীর্ণ-সংস্কারও করেন, ভাঙাচোরা 

মন্দিরকে আবার নোতুন ক'রে গ'ড়েও তোলেন। যবদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু আমলের কীতি সংরক্ষণে এদেশের 
এড 



যবদ্বীপ-_বাতাবিয়।--প্রথম পৰ ১৫৫ 

পরন্নবিভাগ যা করেছেন, তা অতুলনীষ ; প্রত্যেক ভাবতবাসীব, প্রতোক হিন্দসঙ্গানেণ এদন্যা কুত্তা অনুভব কৰা 

উচিত। উপস্থিত এদের যে যে কাদ চলছে, তাব কিছু কিছু পবিচম ডান্ুশব বম খাখাধ দিসেন | 1৮01৩ 

[10107 বোরা-বুহুর-এর কাছ এক বকম শেষ হামেছে_বাপে-বুদব মবদ্দীপের ভিত্দ আমালব এক আন্ুত কীতি, 

বেবাটট বৌদ্ধ স্তুপ এটী; বোঝেবুদ্ধবেব গাথে দে সমস্ত খোদিত চিন আছে, শাব ছবি শিঘে বই কাবে বাব কব। 

৮যে গিয়েছে | 19৮01000011 গ্রাঙ্থানান্এব ব্রাঙ্গণা মন্দিল ঘযেণ পনগঠন চলছে, তার দেঘনের গণের খাদি হ 

চিত্রের বাখা! নিষে গবেষণ। হচ্ছে । বোবে।বুব আব প্রাঙ্থানান্ থাঈীর অষ্টম আব নবম খতবের কী।ত। এব 

পুবেকার যুগের 1)15 দিয়েও মালভমিব মন্দিরগ্ুণিব গীর্ণ সাক্কাব হায়ে গিয়েছে | এথণ পৰ খবদাপ অঞলে 

ঘবদ্বীপের শেষ হিন্দু বাজধানী ১[010-006মজপহিহ মগের পম বশেষে ন্সন্গ।ন পাছে, আব (সগানকাব 

1১11:1071%।। পানাতারান্ আব অন্য অন্য স্থানের ব্রাণা মন্দিরের সাধন আজ মন্দিরের ভফ্ষগের এঈশাপন 

চপছে। মঙ্গ-পহিৎ নগরেব পতন হন খ্াগীঘ পনেবোব শতকের শষ পাছে | হাব পরেই ধবপীপের শিল্প, (না ডন 

এক পথে গিয়েছে--ভাবতের শিল্পেব যে বিকাশ ঘবদীপের ভুমিতে দিনেছ। বোবোবুদণ আপ পাগানানে প্রথম 

হাসেছিল, সে বিকাশ এখন ষধদ্বীপেব আব-ভাগ্ঘাব গুণে, ঘবদাপাদদে গাহিহের মল হাদের আশন প্রকার 

শাম্সবিকাশের ফলে, তার ভাবতীষ প্রকৃতিকে মেন অনেকট| বজন কাবে, শ্রেচ ভাবশীঘ শিগ্পেণ প্ুণ হাব শিমগ 

নিবন্ধ মনৈসগিকতা, তাব পীবোদান্ত শান্তসমাহিত ভাব শাল হাপ দান্ত অব মহিখ।ন প্রতিঠিত পিপাট কপাবে 

বেন ভুলে গিষে, মালাই-গাতি-ল্ললভ কল্পনার উদ্দান লীলার, নিসগিকে উপহাসকাবা অপন্ষ।ণ পকঘোচিণ ভঙ্গীতে, 

আব একট। রূঢ় শক্তিশালী সাবল্যে গিঘে পৌচেছে | ঘবদীপেব প্রাঠানহম বাগে শেঈ কতক িণি নিদর্শনের 

সঙ্গে আগে থেকেই চাক্ষুষ পবিচয ছিল বস্পাহেবেব আপিসে এবাচীন থগেব মগ পতিত শিগ্পের ক হকখিশ 

১মংকার শিল্প-বস্বতে- পোডামাটাব কতকগুলি মুখের ছবিতে সম্পণ হন পণণে এহ শিল্প দেখে, নোতন জন 

মাব আনন্দ লাভ ক রলুম। 

ডচ-সরকাঁব যবদ্বীপে বিদেশী ভ্রম্ণ-কাবীদেব আাক্পণ করলার গণ্য গাণ হদেণ সাহাধা এপার গাঁঙিগ্রানে 

একটী 00110811007 13018 স্থাপন কাবেছেন | বপিখীপ আব নবদাপ সঙ্গে এ আপিন একে বিড় নই, 

মাপ, আর প্লান সংগ্রহ কবে মান। গেল। এই আপিসের প্রবাণ পমুচাণ। আসল 15 7, 90717001017 মান 

বাদ সৌজন্যের অবতাব, তিনি নান। বিষযে পব।মশ দিলেন । 

বিকালে ছিল ভারতীয়দের অভিনন্দনে পাল1। আমাদের ভোলে এণগী বছে। মভাগুতে হল গাযোগিন 

হাযেছিল। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ভারতীম বণিক আব অন্য লোক এসে জমা হালে বহালাগের পাষাণ মিন্গাপ 

কুস্বি, আর অনেক ডচ আর দ্রুচাব জন যবদীগীন ভদ্র-বাক্কিব সমাগম হাদোছল | পাশ ছা ১নপান প1% ছপি- 

তোলা__এই হ'ল এই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম | সিম্ধীদেন সঙ্গে বিশ্বভাবশী আর কাণণ গাবনের পাধাবপা, ভাব 

লেখ। আর জগতের সাহিত্যে তীর দাঁন, এই সব বিষঘে কথাবাত। কইলুম | সকলে শহলে পিতার ভাচিহ? মি 

পাড়ায় এদের দৌকাঁন, সেই 1987 10 পাপার বারু পাডাধ একটু পুরে এমোগিলম * এদের সঙ্গে আমার দিশা 

জ'মে গেল। এঁরা প্রায় সকলেই রেশমের আর (010 বা মণিহাবীণ দোকানের গাজিক। আনেজার এ। কর্মচাবা, 

উচ্চাঙ্গের মানসিক উৎকর্ষের ধার না ধারলে ও, সব বিষে খব খবব বাগেন , এব বেশ পছ্িমান। শাণ ৬দ সচ্জনে 

সঙ্গে এদের কারবার ক'রতে হয় ব'লে এর| খুবই মিশুক আব ভদ্র। বলিদীপ খুবে এসে বাভানিঘাঘ এই সিঙ্গীদের 

সঙ্গে কয়দিন একত্রে বাস ক'রেছিলুম, তাতে এদেব সঙ্গে একট গনিঠ-ভাবে মিশতে পাই? আব বিদেশে পদে 

সমাজের স্থখ-ছুঃখের নানা! কথা জান্তে পারি । যথাসময়ে সেসব কগ। বাল্বে।। ধিদসোফিকাপ মোসাইটাব গ্রভাব 

ওলন্দাজদের মধ্যে খুবই বেশী, এদেশে থিওসোফির বিস্তর ভক্ত আছে। এই দলের প্রধান-স্থানীঘ। 'একটী মহিলা 

৮ এ 



৩ তা পা 

১৫৬ দ্বীপময় ভারত 
৫ ৬ পাটি সিল উতর পটে পর্ন পিসি" পাজি পিসি সির ৩ তি ৯ পা পর্টিত পা তি পা ৫ ও পাছি পািল প্রা পাস সি শার্টি শিলা স্পিন পািসশিপাি 

এসেছিলেন। ৷ এক ক আমেরিকান মেখডিট মিশনারী আর তব স্ত্রী, দুজনেই খাস৷ (লোক, কবির বিশেষ ভক্ত, এরা 

ছিলেন। তামিলদের মধ্যে জীবরাঁজ ডেনিযেল বলে একটা খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, যুবক, তরিবাঙ়্। 
বাড়ী, ধর্মে খ্রীষ্টান হলেও জাত অর্থাৎ জাতীয়ত। হারান নি, ভদ্রলোকটী তাঁর একটী ছোট্র মেষেকে নিয়ে এসেছিলেন, 

মেয়েটার নাম রেখেছেন সরোজিনী। এর সঙ্গে সদালাপে বেশ খুশী হ'লুম। ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসীন 

অন্থরাগ। মাতৃভূমির উদ্দেশে নিজের লেখ! একটা ইংরেজী কবিত! আমায় দিলেন। পরে বাতাবিয়াতে আমাদে' 

দ্বিতীয় বার অবস্থানের কালে, নানা বিষয়ে আমাদের সাহচর্ধ ইনি করেছিলেন । 

সন্ধ্যে একটু বেশী ঘনিয়ে আস্তে সভা ভঙ্গ হ'ল, কবিকে একটু বেড়িয়ে” আনবার জন্য মোটরে ক'রে নিষে গেল। 

রাত আটটায় মিস্টার ক্রসবির বাড়ীতে ছিল ভোজ, মিস্টার ক্রসবির সহকারী ভাইস্-কন্সাল সাহেব এগ 

আমাদের নিয়ে গেলেন। অন্ত অভাগতদের মধ্যে ডাক্তার বস্, ডাক্তীর জয়দিনিওরাট, আর শিক্ষা-বিভাগের 

অধ্যক্ষ মিস্টার [7736111) হার্ডেমান ছিলেন । এই ভদ্রলোকটী কবিকে শিক্ষ।বিষয়ে তার মত আর অভিজ্ঞ 

সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আহারের পরে বাইরে বারান্দা গিয়ে সকলে ব'স্লুম । দেখি যে, আব? 

কতকগুলি অভ্যাগত এসেছেন,_ভারতীয়দের প্রধান ব্যক্তিরা, আর অন্য ডচ. আর যবদ্ধীপীয় লোক । আহারের পবে 

যোগদানের জন্য এর! নিমন্ত্রিত হ'যেছিলেন। মিস্টার ক্রস্বি একটী অতি সুন্দর আর মর্ষম্পর্শী বক্তৃত। দিয়ে, কবিব 

বচনা তার জীবনকে কতকটা! উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে আর তাঁকে কতটা অপরিসীম আনন্দ দান ক'রেছে 

সে কথ! ব'লে, তীকে তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রলেন। তীর ক্ষুদ্র বক্তৃতার আবেগম্য়ী ভাষ! আর তার হাঁদিকত! 

আমাদের সকলেরই খুব মনোজ্ঞ হ'য়েছিল। তারপর ডাক্তার হার্ডেমান ব'ললেন, তার ধরে কবিকে সংক্ষেপে উত্তব- 

স্বরূপে ছুচার কথ বলতে হ'ল'। ক্রস্বি-সাহেবের আগ্রহে কবিকে কিছু পাঠ করতে হ'ল_তিনি তার যবদ্বীপেব 

উপর লেখা কবিতাটার ইংরেজী অনুবাদ 100 [71017 1]/যাণাত। 60 0:৮৮ পাঠ ক'রলেন । ৬ 0115510060111' 

অর্থাৎ “জন-সাধারণের পাঠ বলে ( ফরাপীতে এর নাম-করণ ক'রেছে 15০7510৫ [00017 11666550010 10010101977 

অর্থাৎ “জন-সাধারণের জন্য সাহিত্য-প্রচার-বিভাগ” ) ডচ সরকার একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে ন-_উদ্দেশ্টা, দেশীঘ 

ভাষায় শস্তায় সংসাহিত্য-প্রচার কর, লাইব্রেরীর সখা বাড়ানো, শিক্ষা আর মানসিক উৎকর্ষ-বর্ধক পত্র-পত্রিকা 

দেশ-ভীষায় প্রকীশ করা, আর এই সব উপায়ে এদেশের জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষ।-বিস্তার কর|। এই প্রতিষ্ঠানের 

মাইনে-কবা লেখক আর অশ্রবাদক আছে, চিত্রকর আছে, মন্ত ছাপাখানা আছে; এর কার্ধালয়টাকে মালাই ভাষায 
বলে 13015) 1১0০911 “বালাই-পুন্তা কা" অর্থাৎ পুস্তকের আগার? মালাই, যবদ্বীপীষ, স্থন্দ।, মাদুরা আর বলিদ্বীগীয় 

প্রভৃতি ভাষায় এখান থেকে বহু বনু পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটার কর্মসচিব মহাশয়-ও এসেছিলেন, 

তার সঙ্গে কথা ক'য়ে এর সঘন্ধে নানা তথ্য শোনা গেল ;_ঠিক হ'ল, কাল আমরা “বালাই পুস্তাকা” দেখতে যাবো। 
এই রকম সপগ্রসঙ্গে রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে” বারোটায় হোটেলে ফেরা গেল। হোটেলে এসে অত রাত্রেই জিনিস- 

পত্র গুছিয়ে' ফেলা গেল, কারণ কালই আমাদের জাহাজে ক'রে সরাসরি বলিদ্বীপ যাত্রা ক'রতে হবে। 

মলগলবার, ২৩শে অগস্ট | 

আজ বিকাল চারটায় আখাদের বলি্বীপ যাবার জাহার্জ ছাড়বে । সকাল আর দুপুরটুকুনের মধ্যে এ যাত্রায় 
বাতাবিযার যতটা পারি দেখে নিতে হবে। জিনিস-পত্র ৰাধা-ছাদা তৈরী হ'য়ে আছে, 8৮৮০৯ 
নেই। প্রাতরাশের পরে বাঁকে আমায় নিয়ে গেলেন “বালাই পুস্তাকা'র বাড়ীতে । কাল রাল্স. 
ম্যানেজার ধার সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল তিনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, জিদ রা 

দেখালেন। সংশিক্ষা আর সংস্কৃতি বিস্তারের জন্ত চেরা! এই প্রতিষ্ঠানটীকে অবলম্বন ক'রে যানি 



যবদ্বীপ- বাতাবিয়া--প্রথম পব ১৫৭ 

. এদের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। মালাই আর অন্য ভাষাষ এর! .একটী বিবাট সাহিত্য গণডে তুলছে, সঙ্গে- 

সঙ্গে এই সব ভাষার প্রাচীন সাহিত্যেবও মুদ্রণ করে সংবক্ষণ আর প্রচাব* কাবছে। মালাই ভামাব বই 

সাধারণতঃ এই “বালাই পুস্তাক।” থেকে বোমান হরফেউ ছাপ] হানে বাব হয, আব খনদীপী ভামা, হয যবদীপীম 

অক্ষরে, নয় রোমান অক্ষবেই ছাপে। মাপ, প্রাচীন ছবি, এতিহ্থাসিক চিত্র, ডেলেধের ছন্ নান। সচিত্র গঞ্জের 

মার জ্ঞান-বধনের অন্য বই-৪ ছাঁপানে। হাচ্ছে। নান। ইউবোপীঘ ভাষ। খেকে সংসাভিতোর বইঘেব অন্ঠবাদ 

প্রকাশিত হচ্ছে, এক তরজম1 বিভাগ বসে গিমেছে, সেখানে এই বাদ ভাম্ছে। আবার উচ্চ অিণীব 

গবেষণাত্মক বই--ডচে, ব। দেশ-ভাষাব--বিজ্ঞান, গ্রাচীন বিদ্ধা, ইত্হীস প্রতি বিষধে,। তাত গ্রকাশিত হচ্ছে । 

নবদ্বীপের ছায়াবাজীর পুতুল-নাচের মধা দিযে বামাধণ মহাভাব্ত আব প্রাচীন ইতিহ।সেব গল্প শিষে এক বকম অভিনম 

_-ড81770 1১0৭৮ ওআইআঙ পূব” এব নাম এটা ভাচ্ছে ফবদীপের সস্ৃতিব একটী বিশ্যে অঙ্গ জিনিসটা 

খুবই লোকপ্রিয়__-এই নাটাভিনঘ সন্ধন্ধে সচি্র বীন মার এব-ব৪। ছবিতে ভব। যে বিবাট পুস্তক ডট, ভাষায় 

[৩16 কাট্স্-নাহেব লিখেছেন সেই বই “বালাই-পুস্থক।' থেকে বেরিখেছে | যবদীপের প্র/টীন সুতির জানকে 

সাধারণ্যে সথলভ ক'রে দেবার চেষ্টা? এখান থেকে হাচ্ছে॥ প্রাঙ্গানান খার পানাতাবান এই দুই জাঘগধ প্রাচীন 

মন্দিরের গায়ে পারেব উপবে বামায়ণেব ছবি উকীর্ণ আছে । এই সব ছবি ফোটো গাভিগব কাবে ছাপিঘে এক খণ্ড 

প্রকাশ ক'রেছে, যবদ্বীগী ভাধাম, বোমান মক্ষবে, টিপ্লনী সমেত, সপে সঙ্দে আব দই খাণ্ড এ ভাষান বামামণের 

মালোচন। আছে, বাল্মীকির বামঘণের মুল আখ্যান, প্রাচীন মবদীপে এই বামকিগ। ঘি কপ গ্রহণ বাৰে তার আলোচনা? 

আব যবদীপে সব চেষে বেশী প্রচলিত এদেব ভীষাঘ লেখ! কবিতাময গ্রীন বামারণ এবখানি সঙ্গে সঙ্গে 81000 

এব পুতুলের ঢঙে জীক| ছবি; এই তিন খণ্ড বই পড়ে ঝ। দেখে, ঘবদীপে বাম কাহিনীর সঙক্ষে মোটাথটা খবণ নেবার 

পক্ষে, আর যবদ্বীপের প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পে বামাযণ-কথ। কি ভাবে চিএিত হানেছে ত। বোবাণাণ পা সহজ হয় 

_ সমস্ত বইখানি রোমা অক্ষরে ছাপ। ব'লে ভাবী জবিধ| | ধনে আ[কাবের তিন খণ্ডে এই উপযে!গা বই, নার কাগজ 

আর ছাঁপা, অনেক ছবি-_টাক। তিনেকের মধো বিরী ক'বছে | ঘবছীপেব ঝাডপবিবাণের বারী মেমেবা প্রাচীন 

হিন্দু আমল থেকেই এক অপূধ স্ন্দর শৃত্য-কলাব চট| কবে আস্ছেন। 2১1৭1 (1) 131000) নাম এক 

স্থইডেন-দেশীঘ। মহিল/ এই নাচের চমৎকার কতকগুলি বীন ছবি আকেন। এহ ছণিগুলি ছচ আব ইৎবেঙ্গী 

ভূমিকার সঙ্গে এখান থেকে বেরিষেছে। ছেটোবছে। জড্িনে প্রান আনা তা বই, এখনে প্রা চল্লিশ 

হাজার পৃষ্ঠা, এইসব ভাষায় এ পধন্ত বেরিনেছে ৷ ১7-1৯)১৮07 'ভ্ী-পুস্তকা নামে বোমানমালাইসে আব 

যবছীপীয় ভাষায় দুখানি সচিত্র মাসিক পত্র এখান থেকে বাব হয, আব এই ঢুষ্ট ভামান 1১071041১80 

পন্ী-পুস্তকণ অর্থাৎ “পুস্তক-কেতন' নাথে সাপ্তাহিক কাগছপ্ একথানি প্রকাশিত হখ। দ্ীপমঘ- ভাবতে চারিদিকে 

'বালাই-পুন্তাকা'র বই খুব প্রচার লাভ ক'রেছে । ডচের! এ দেএে উচ্চ-শিক্ষাব ছন্য (বশী কিছু কবেনি, কিন্তু গ্রামে 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ইস্কুল খুলেছে অনেক , এই সব ই্কুলের মাবকতে বইগেব প্রচার হয়, উন্থৃণের সংশ্সি? ছোটে।- 

ছোটো পুস্তকালয় প্রায় সর্বত্রই আছে, এই বকম পুন্তকালয় সার! দীপনধ-ভারতে আ|ডাস্ হাজারের উপর 

হয়েছে, এক-একটা পুস্তকালয় ২৫ থেকে ৩০০।৪০০ পধন্ত বই নিয়ে-_ এই সব পুশ্তকাগারকে মালাই ভাষায় 

15/087) 0686218. অর্থাৎ "পুস্তকের উদ্যান বলে, পনেরে। দিনের জন্য 'এক-াদ আন। পিষে এই সব 

লাইব্রেরী থেকে গ্রামের লোকেরা বই নিষে পণ্ড়তে পারে। ১৯১৫ সাল পথন্থ, প্রায় দেড চু লাখ বউ বিক্রী 

গয়েছে, আঁর দু" লাখের উপর লোকে এই'সব লাইব্রেরী থেকে যোলে! সতেরে। লাখ বই নিয়ে পড়েছে । এই 

নবের ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে,-ুলা থেকে আন্তে-আস্তে এদেশে শিক্ষ। বেড়ে যাচ্ছে ; আর, সমগ্র দ্বীপমর-ভারতকে 

মঁলাই-ভাষার হৃত্রে আস্তে-আস্তে এক ক'রে ফেল্তে সাহায্য করা! হ'চ্ছে। “বালাই পুন্তাকাঁব বই, আর এই সব 



১৫৮ দ্বীপময় ভারত 

গেঁয়ে। লাইব্রেরীর কল্যাণে, স্থদূর 197 তিমোর দ্বীপের জেলের ছেলে, আর মুমাত্রার পাহাড়ের বর্বর বাতাক 

জা'তের ছেলে, অথব|। সেলেবেস ব। বোর্ণিও দ্বীপের জঙ্গলী জা'তের ছেলে, “দেসা” বা পল্লীর ইন্ুলে গিয়ে রোমান অঙ্গণে 

মালাই পড়তে শিখে, [11)]190-৩ব ন01)000 13090100165 ৬ ০9)০-এর উপন্যাস “আশী দিনে পৃথিবী-পরিক্রম্ণ» 

13711101)65116-এর (01501519110) 106 4ব5150৮0 800001)105 48102010010 1)000075-এর [১107069 001509) 

11. $, 1301)-এর 1)110 01670 ১1091) আর সংস্কৃত মহাভারত থেকে ডচ অন্রবাদের মারফত অনদিত 

“বিত্রী-চরিত, এইসব বিদেশী সাহিত্য, আর তা-ছ।ড়। প্রাচীন মালাই, যুবদ্ীপী আর অন্য ইন্দোনেসীয় ভাষার সাহিতা, 

আর সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থা-তব, কৃষির উন্নতি, আর অন্ত সাপারণ বিষষে জ্ঞান আর আলোচন। নিয়ে নান। বই 

ঘরে বসে পডবার ভযোগ পাচ্ছে । দ্বীপময়-ভারতের যে ঘে অংশে ভারতীয় সভ্যতা ভালো কারে প্রবেশ 

করতে পারেনি, সেই সেই অংশ এখন আর বর্ধরের দেশ থাঁকৃছে ন।। এই কাজ দেখে, ডচ্ জাগিতের মানসিক- 

উতকর্ষ-কামিতা যতট। উপলব্ধি কব। গেল, আর কিছুতে ততটা নয। 

'বালাই-পুস্তাকা'র প্রকাশিত বইদের মুদ্দিত তালিক। কতকগুলি নিষে, পুনদর্শনাঘ” ব'লে, এবারের মত বিদায় 

নেওয়। গেল। তার পরে ডাক্তাব বস্এব আপিসে এলুম। মালাই দেশে স্ুডেই-সিপুতঞএ যে তামার বিষণ 
মৃতি পাণ্রয। গিয়েছিল, ঘেটা তামিল চেটি বীরদ্বামী আমাদের দেখান, তাঁর ছবি বস-সাহেবকে দেখালুম ? এই 
তীমমূত্তিব কথায যবদ্বীপেব তাম আর পিত্তল-মৃতিব শিল্প নিষে তার স্গে কিছু আলোচনা হ'ল। তব দগ্চরে 

যবদ্বীপেব প্রাচীন শিল্পের আলোক-চিত্র কিছুক্ষণ ধারে দেখেকাছেই মিউজিযম্বাড়ী, সেখানে ডাক্তাব 

বস্এর সঙ্গে এলুম। মিউজিঘমের মধ্যেই ঘবদীপেব প্রাচাবিদ্বা। আব বিজ্ঞান আলোচনার জন্য 7501010101], 
00100561001) ৮2011000156 ৮ ডড06০1501781)1)0) অর্থাত রাঙ্কীয-কলা-বিজ্ঞান-পরিষহ্টী প্রতিচিত। 

এটী আমাদের .51760 34০61৮%১ ০01 1)0100]-এর অন্রূপ পরিষৎ, আব এশিয়ার মধ্যে এই ধরণের যত 

প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির মধ্যে এটী সব চেয়ে প্রাচীন। ১৭৮৪ সালে 1310 11185) 0০7)৫৯ স্তর উইলিযম 

জোন্স্এর চেষ্টা ক'লকাতাঘ এশিয়াটিক সোসাইটা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই এশিয়।টিক সোসাইটীর পরে 

ইংলাগ্ডে ফ্রান্সে আর ইউবোপেব অন্থাত্র প্রাচা সভ্যতা আর ইতিহাস আলোচনার জন্য নানা পরিষদের উদ্ভব 
হয়। ভাবতে ইংবেজদের হাতে এ রকম কাজ আরস্ত হবাব ছ' বছর পৃ্ণেই, ডচের। বাতাবিযার এই পরিষতটা 

স্থাপন ক'রেছিল--১৭৭৮ সালে । মিউজিয়মেব মধ্যেই এই পরিষদেব আপিস, পুন্তকালঘ, সভ।-গৃহ | দ্বীপম্ষ- 

ভারতের ভাষা ইতিহাস সাহিত্য সমাজ-তব্ব আর নৈসগিক জগৎ নিঘে আলোচনা বা গবেষণা করবার জন্য 

খুব বড়ে। পুস্তকালঘ আর সংগ্রহশালা এই পরিষদের সঙ্গে বিদ্যমান । এখানকার পুস্তকাধাক্ষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, 

আর এদেশের নুতত্ব আর সমাজ-তব্বের সম্বন্ধে একজন মস্ত একপত্রী পণ্ডিত অধ্যাপক 87710 স্হীকে-র সঙ্গে 

আলাপ হ'ল। ডাক্তার বস্এর সঙ্গে তার পরে মিউজিয়ম্টা একটু ঘুরে আস। গেল। ইতিমধ্যে 

ধীরেন-বাবু আর স্থরেন-বাবু মিউজিযমে এসে গিয়েছেন, আর তীর প্রাচীন প্রন্তর-মূতির সংগ্রহের ঘরে সেখানকার 

ভাঙ্কষের নিদর্শনের মধ্যে এক সৌন্দয-ভাগ্ডার খোলা পেয়ে, খাত! বা'র ক'রে পেন্সিলে স্বেচে ক'রতে লেগে 
গিয়েছেন। ডাক্তার বস্ আমায় পিতল আর তামার মৃতির ঘরে আগে নিয়ে গেলেন। প্রাচীন যবদ্ীপের শিল্পের 
এদিক্টা আমার প্রায় কিছুই জানা ছিল না, এখানকার সংগ্রহে সুন্দর-হুন্দর মৃতি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম। 
নান বুদ্ধ আর বোধিসব্ব মৃতি; বোণিও-দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত চমৎকার একটা ধাড়ানো বুদ্ধমৃতি, প্রায় হাতখানেক 
লম্বা হবে? অপূর স্ন্দর কতকগুলি দাড়ানো শিবের মৃত্তি, আর বসা শিব-উমার মৃতি ;-_রাক্ষস-মৃতি, পিতলের ঘণ্টা, 
তামার বড়ে-বড়ো নক্শা-কাটা থালা; এ সব দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। ডাক্তার বস্ আমায় বলেছিলেন 
যে যবদ্বীপের এই সব মৃতির সঙ্গে বিহারের নালন্দায় প্রাপ্ত তামার আর পিতলের মূর্তির সাদৃশ্ঠ..স্ছে-_ রজার 



যবদ্ধীপ__বাতাবিয়া-্রথম পর্ব ১৫৯ 
হি পাম্পা প স্পা আলি প্র লক ভিপি 

এই াদশের কারণ, তার মতে, যবদীপের শিল্প ভারতের প্রভাবে জাত ঝালে ঘটেছে মনে ন। ক'রে, যবদ্ধীপ থেকেই 
মাতৃভূমি ভারতে শিল্প-বিষয়ে প্রতি-প্রভাব গিয়েছে তাই এই সাদৃশ্য, এ বকমটাও মনে কৰা যেতে পাবে। যবদীপের 
ওলন্দাজ পণ্ডিত কারো-কারে| একট। ধাবণ। দাড়িযেছে থে, মবদীপেব হিন্দু আমলের সংস্কৃতি, তাব বাস্ত-শিল্প তীস্কয 

আর অন্য কলাকে "অবলম্বন ক'রে | দাড়িমেছিল তা, (বেশীৰ ভাগই খবছাপীম পোকেদেব নিছেদেব চেষ্টাব মল, 

এব কুতিত্ব বেশীর ভাগ ভারতের ব'লে তাব! মানতে চন না এবথা [কিশ্ক সহজে মেনে নেবাব নয। যা হোৰ 

এ বিষষে আলোচনু। আরম্ভ হযেছে, বিচাব ১পছে, শেষ কথ। এখনও পু দবে-এই তে সারে চচাব 

আরম্ত। একমাত্র ভারতীঘ পণ্ডিত ধিনি এতাবহ এই আপোটনাম যেগ দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আন্গাম্প। 

শ্াঘুক্ত অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যাঘ মহান | পিতল আব তামাব মুুতব আব তৈগসের ঘবগি মোটামুটি সেবে, ডাক্তাব 

বস্এর সঙ্গে মিউজিঘমের ২০111151500) স্থাট্স্কামের্ ব| বহি প্র দেখতে গেলুম । লোহার ধরছা, কপ।ট- 

আটা এই ঘর, দবঙ্গাধ প্রহরী, এক সঙ্গে এক জনেব বেশী ঢুকতে বা পেত পারে না| ভিতরে গিষে দেখুলুম। 

সোন| রপোর জহুরতের কাছে বড়েবডে। আলমাবা ভব, পাট বাগকন্য।ব বিবাহেণ নৌত়ক থেন সাগানে। 

বাযেছে । প্রাচীন সুমা) মবদ্ধীপ, বলিদ্বীপে মোশাব কাছের পাব এমন অব চেমে বিমমকর হচ্ছে, পশিং 

দ্বীপের সোনার কাজ । বিস্তব ক্রিস ব| ছোব| আব চোটে ভগপ্রমবেব খাপ, আোনাণ নকাশী বাগ কব 

*তলগুলিতে সোনাব বাক্ষন-নুতি, বলিদ্বীপের শিল্পেব এ একটা বৈশিা মু 2টি । আব বানিদীপেল সোন। কপে| 

যোড়। মৃত্ি আব খটী সোন।ব ভাবী ভ।রী পাত্র-পনেব বাটি, পানপার খশ। বাটা | আপরাণ শনপত। 

ভিন্ু দেব দেবীর মৃত, ঝা্ষসনমুতি, এই সব পান্ধের গানে কাবেছে | গাচীন মাখাপের গন সোনা 

নূদ্রাধুক্ত অন্থরীঘ__সীল-আটা_ দেখলুম » ববদীগীম আঙ্গবে নাম খোপা বাযেছে, ব| পঞ্মযুণঃ আছ তা দি আগা, 

চি, আর “শ্রী” খবটা প্রাচীন ক্গবে লেগ। রাখেছে 7) সোন।ব ছোটে। একটা শর্পিনাণ পিখপুম। মতি চঙ্া কাছে 

সেটাতে পাহাড় গাছ-পাল হবিণ প্রভৃতি খোদাহ কণা | এছাড। কপাণ আপ শোনার আন। পেণ (পপীব 

মতি আছে। 

এই ঘরটী বেশ ক'বে দেখে যথন বেঞ্লম, তখন দেখি আনেক পেণা হাথে হু , শন্শপ্র হোটেলে গিরতে 

হবে, খাঞয়া-দাপর। ক'রতে হবে, খাজ্াব জন্য প্রস্থত ভাতে হবে। হাভ তডাতাডি মিউগ্িখেব আগ্ত অপশ- 

গুপি যথ।-সম্ভব সংক্ষেপে ঘুবে এলুম ॥  নীচেব তলার পাথবেব ছোটো পডে। মতি শব এনে বেগেছে। এখানেই 

অনায়াসে দু-তিন ঘণ্টা কাটানে। ধায় । এ খাত্রান একবারের মতন খাপি চোখ বণিথে' নিলদ মাঞ। বপিদবীপ থেকে ফিবে 

ভালে| ক'রে দেখবার জন্য রেখে দিলুম__এ সব ন| (দেখে থেতে বছে। কষ্ট হাল গবেনপাবু শাৰ পাবেশন] ইতি 

মধ্যে তাদের স্বেচ-বইরের বিস্তর পৃষ্ঠা পেন্সিলে আকা ছবিতে ভরিবো ফেলেছেন । পাথরের খুতিন ঘরে) ছবিণ 

সাহাথ্যে পূর্বেই পরিচিত কতকগুলি মৃতি দেখলুম | ম-পঠিতের প্রথম গ্রা্গা ফ্লহবাজিস জগবপ নেব মতি, হরি- 

হর-রূপে কল্পিত-_বিরাট্ ভাব-ছ্যোতক অতিকান আকাবেব মুতি_ পাটা চোদ্দন শতকের ।. এইটা, আৰ জয়ব্ধনের 

প্রধানা মহিষীর এরই অনুরূপ একটী মুতি, পার্তী-রূপে কপ্পিতএই ঢুইটা, পাথবেব মৃতির ঘরে প্রবেশ 

করবার দরজার দু-ধারে দণ্ডায়মান ; দেখে আগেই মনে বিশেন শ্রদ্ধ-বিশ্মর-দশিত  আনানেব উদয় হর? 

পরে আমরা ঘরের ভিতরে যেতে পারি। ভিত্তরে অন্য বন্ু-বগ্চ মুতির মধো, তিনটী আতি গম্ভীর ভাব-্্েতিক 

দেবমূৃত্তি দেখে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে নাখনে শুদ্ধ ভাব হর এই তিনটা মুতি দেখে, দেব- 

দর্শনের উদ্দেশ্য যা, তাই। তিনটা মৃতি হ'চ্ছে ব্রঙ্গা, বিঘু, আর শিবের। মৃতিগুলি মানুষের চেয়ে একটু বড়ে। 

আকারের; মধ্য-যবদ্বীপের চণ্তী-বানোনের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এনে রেখে দিমেছে, শ্রী্ায় দশম 

শতকের পূর্বেকার কা্। চত্ুমু্থ ব্রন্ধা আর শশযুক্ত লঙ্গোদর শিব এখন আবি সপ্পূর্ণার্গ নেই”_হাত আর 
রি 

ঙ [১ ১৮১0১ ৮ 

গুটি 



১৬০ দ্বীপময় ভারত 
জপ পি শসমিপস্টি শত পাতি শত প্রি পিতিলট পাস পাশ পৌছিলীছি লি পাখ পাছ কি তা পে ছি পা পা ৪০ লি সি পি পি পা কিট পন শিল্প টি পি পা পাপ পাপ প্র পপি পাস পা পেপাপিশ২৫৯ ৬৯ ৬১৫২৮ ৯িািসি ৯ 

হাটুর নীচের অংশ ভেঙে গিয়েছে, কিন্ত আর সব অংশ এক রকম ঠিকই আছে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল। ' দ্বীপময় 
ভারতে শিবকে চিনি [ত| গুরু ব'পে কল্পন| করে, আর ভারতবর্ষ থেকে ত্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতি আনয়নকারী 

মহধষি অগস্ত্যকে শিবেরই অংশ ব| 
অবতাব ব'লে মনে করে; তাই 
শিবের সাধারণ নাম “বটার, গুরু” 

( অর্থা২ ভট্টারক গুরু), আব 

শিবের এক সাধারণ রূপ হচ্ছে 

শাশ্রুক্ত ব্রাঙ্গণ বা খষির রূপ | বিষ 

মৃত্টার হাত চারিটা ভেঙে গেলেও, 
মুতিটা প্রা সম্পূর্ণ আছে; বিষ্ণুর 
পিছনে পাখাওযালা গরুড ব'ষেছে 

অতি মনোহর এই মুঙিটী-_ঘবদ্বীপ 

যাত্রার কালে মাদ্রাজ মিউজিয়মে 

পল্লব যুগের যে বিষুমৃতিটা দেখে 

অভিভৃত হ'ষে গিষেছিলুম, সেটা 

কথা মনে হ'ল। দেবতাদের ষার। 

এমন বিরাটু করে দেখেছিলেন, 

তাদের ধ্যানকে আর দর্শনকে ধার। 

প্রাণহীন পাথরে মূর্ত ক'রে যেন জীবন্ত: 
পি ক'রে তুলেছিলেন, কত বড় জা'তের 

পট লোক ছিলেন তারা, আর কী গভীর 
ভক্তি আর ভাব-শুদ্ধিই বা ছিল 
তাদের! এসব মৃতি দেখে, স্থদূর 

অতীত কালে ধারা ভারতের চিন্তা 
আর ভারতের আধ্যাত্মিকতার আধারের উপরে ভারতের দেব-বৃত্তির সব মৃহনীয কল্পনা ক'রে গিয়েছেন, উমা 
শিব বিষুর কল্পনা ক'রে ধারা বিশ্বমানবের কাছে এক চিরন্তন রহস্যময় অপাধিব শাশ্বত-বস্তর রসান্ুভৃতির দ্বার 
উদ্ঘাটন ক'রে দিয়ে গিয়েছেন,_ধারা ভারতীয় ত্রাঙ্গণ্য-রোদ্ব-জৈন শিল্পকলার উৎস আবিষ্কার ক'রে দিয়ে 
গিয়েছেন,_তাহাদেরই চিন্তা-ধারার উত্তরাধিকারী, আধুনিক যুগের ভারতীয় আমি, আমি তাদের উদ্দেশে কৃতজ্তা- 
পূর্ণ চিত্তে মনে-মনে বার-বার প্রণাম ক'রলুম । 

 যবদীপের কতকগুলি স্থন্দর মহিষ-মর্দিনী মৃঠি র'য়েছে। ভারতের নানা অংশে মহিষ-মর্দিনী ছূর্গা বা 
চামুণ্ডার যে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা আছে__যেমন মহাবলিপুরের পল্পব শিল্পে, এলোরার চালুক্য শিল্পে, মহীশূরের 
হোয়সাল শিল্পে, আর আমাদের বাঙ্গীলাদেশের পাল যুগের শিল্পে আর তারই বিফারে জাত আধুনিক 
বাঙলার মুক্ময়ী ছূর্গামৃতিতে__যবদ্ধীপের পরিকল্পনা এসব থেকে যেন অনেকটা আলাদা । প্রাচীন যুগের শিল্প |; 

সি ৮ ৯০ 

বিধুঃ শিব ('বটার বা! ভট্টারক গুরু" ) 

( যবন্বীপের চত্তী-বানে।ন্ মন্দির হইতে ) 



যবদ্ধীপ-_বাতাবিয়া_-প্রথম পরব ১৬১ 

রি বোধেব আর মানব-দ্রগতেধ অতীত, কর্পনাব আ/লোকে উদ্ভাঞিত, সৌলয আব খাহম-মন্তিত এব 
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দিকে ঝুঁকেছে, সেখানে কল্পনাকে 

একেবারে বজন করে নি-আব 

বিষয়-গৌরব ব| বিষয়েব লথুতাকে 

“ভালে নি,তাই মবদীপেব মপা চিনা 

গের এই শিল্পে পুরুষের আর মভিষমদিনা দুর্গ কগ্ঠা 
বেদের প্রস্তরময় প্রতিকতি অতি ( মধ্য-বনদ্বীপের একটা মন্দিব হইসে ) ( যবদীগ মজ-পহিৎ যুগের মৃতি ) 
স্গীব আর শন্দর হয়ে গাড়িযেছে। ছু-তিনটী এই বকম নেবে আব প্ুকষের মুঠি আমার বড চমখকাৰ 
শাগ্ল। স্বরেন-বাবু আর ধাঁরেন-বাবুব শিল্পীব চাথে সেগ্তলি এডান নি, পবা হাব চি নিথেছেন। (পরে ৃ 
দিশে ফিরে আমি দু-টারটাব ফোটোগ্রাফ আনিষেছি ।1--পাথবের পবপ্ুণি আডাছাডি গবে দ্ীপমণ-ভাবতের | 

সভ্যতার অন্য নিদর্শন যাতে প্রচর আছে, নৃতন্তবিগ্ঠাব উপাঘোগী ছিনিসে ভব অন্য বন্ডে-বছে। গবগুলির 
মধ্য দিয়ে একবার চলে গিয়ে, এবারের মত সিউজিবম-দর্শন সাঙ্গ কবে আানব। হোটেলে ফিবলুম | 

আহারাদির পরে, স্থানীয় ভারতীের৷ কৰিব সঙ্গে দেখা কাবতে এলেন । বিশভাবভীব কথা, আব 
বিশ্বভারতীর মধা দিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ বাণী কৰি গ্রচাব কাবতে চান, সাব বিদেশে এসে প্রবাসী ভাবতীয়ের 
দায়িত্ব কি, এই-সব বিষয়ে তিনি এদের ব'ললেন | এঁর। সকলেই বিশ্বভাবতীকে সাহানা করতে, শ্ীকাধ করলেন; 
টি ইজু..এঁরা এখানে যবদ্ীপের প্রাচীন আর শাধুনিক সংস্কৃতি সংক্রান্থ ঘত বই পারবেন সংগ্রহ ক'রে নিশবভারান্তীব | 

কাজলা উপহার দেবেন। তার জন্য টাক! পুক্গীলবার বন্দোবস্ত এব| কাববেন। সিঙ্ধী বণিকধাই এ কাটি 

স্বীকার ক'রে নিলেন, কারণ এখানে “এরাই সব চেয়ে লক্গীমন্ত আব প্রতিগাশালী | এ কাজে গ্রীদুক্ট মেথারাম 
আর শ্রীযুক্ত নবলরায় রূপচন্দ্ অগ্রণী হ'লেন। 

২১ 



১৬২  ্বীপময় ভারত 
পপ পাপা লো পপি পতি তি ০ ৮৬৮ পি পিস্পি শাছিতী পাল পিস ০ পানিও পি পাস্তা প. পাস্টিপাটিত পাসি তি পাস ৯৯ টানি শি ৮ পিপিসপিিশা নিপা সা পা্পি্পিপাশ ৩ স্পা তি পাস াস্মি-এ 

তার পরে আমরা জাহাজ ধরবার ₹ জন্য ত সব ভাত: রি গেলুম । চারের জাহাজ ছাড়ল। অনেকো বদ, 

দিতে এসেছিলেন। এক ডচ্ পারি সন্ত্রীক এই জাহাজে চ'লেছেন। দাড়ীওয়ালা, তীক্ষ-দৃষ্টি, পাতিল! একহারা 

চেহারার লোকটাকে দেখে খুব ভক্ত খ্রীষ্টান ব'লে মনে হ'ল, যেন মোটাবুদ্ধির লুখার-গুরুর মতের খ্রীষ্টান, বাইবেলের 

গণ্ীর বাইরে যাবে না, বা তার বাইরেকার কিছু বুঝবে না । তাঁর দলের অনেকগুলি লৌক এসেছিল, পাদরি আর তার 

স্ত্রীকে বিদায় দিতে, ডচ. মেরে আর পুরুষ, আর ছু-চার জন যবদ্ীপীয়--এরা নীচে দীড়িয় তার-্থরে ডচ২ ভাষায় ধর্ম 

সঙ্গীত গাইতে লাগ্ল, আর জাহাঙ্জের উপর থেকে আমাদের পাঁদরি-মহাশয় খুব হাত নেড়ে যোগ দিতে লাগলেন 

__এক-একটা গান শেষ হয়, আর সকলে হিক্র শব্দ [18119101% 'হাল্পেলুইয়া” (ঈপ্বরের স্তব করো?) উচ্চারণ করে জয- 

ধ্বনি ক'রে; পাদরি-ও শেষ মুহূর্তে যতক্ষণ পারেন ধর্ম-বিষযে এদের উপদেশ দিতে লাগ্লেন__জাহাজ-ছাড়ার ব্যস্ততা, 

কাছে দূরে টেচামেচি আর আওযাজ, এসবে ভ্রক্ষেপও করলেন না। শেসটায় খন জাহাজ ধারে ধীরে ছাড়ল, 

শেষ বার 'হাল্লেলুইয়া" চীৎকার হ'ল, তখন সব মিটুল। বৃহ দিনের স্বপ্নের দেশ বলিদ্বীপের দিকে এইবার চ'ললুম ॥ 

চে 

৩। বলিদ্বীপের পথে 
মঙ্গলবার, ২৩শে অগস্ট ১৯২৭ 

আমাদের এই জাহাজ খানি আকারে ছোটো--. 1১ এর জাহাজ, এটা হলাণ্ডে যায় না, দ্বীপময- 

ভারতের মধ্যেই ঘোরাঘুরি ক'রে থাকে । যে ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজে আমরা সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্ধা, আব 

পিনাঙ থেকে বেলাওয়ান যাই, তাদের জাহাজগুলির চেয়ে [. 7, [1-এর জাহাজ ঢের বেশী পরিষার পরিচ্ছ্ 

ব'লে মনে হ'ল। জাহাজের খালাসী খানসামা সব যবদ্ীগীয়। বেশীযাত্রী এই জাহাজটাতে নেই, তবে শুনলুম, 

স্থরাবায়৷ শহরে অনেক গুলি ধাত্রী উঠবে_ বলিদ্বীপের যাত্রী কতকগুলি, আর বাকী সব অন্য অন্য দ্বীপে যাবে। 

3017)1%0 সেমারাও আর 1২০৫০] স্বরাবায়া হয়ে, আমাদের বলিছীপে নামিয়ে দিয়ে, এই জাহাজ উত্তরে 

0:010১0৪ মেলেবেস আর বোর্ণিও দ্বীপে যাবে । 

আজকের বিকালটী বেশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল স্থর্যালোকের দ্বারা উদ্ভাসিত সাগরের উপর দিয়ে পৃব মুখে 

আমাদের জাহাজ চ'লেছে। ডানদিকে দক্ষিণে যবদ্ীপের উপকূল, দুরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। একজন 

ওলন্দাজ সাংবাদিক চলেছেন আমাদের সঙ্গে, বলিদ্বীপের রাজ্জঘরের দাহ আর শ্রাদ্ধ উৎসব দেখতে, “মালায়া-টি,বিউন” 

প্রমুখ ইংরেজদের কাগজগুলিতে মালাই-দেশে কবিকে আক্রমণ ক'রে লিখলে কেন, সে বিষয়ে আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। 
যবদ্ধীপীয়, ভারতীয়, আর ইউরোপীয় অন্তান্ত জা'তের প্রজা যে-সব জা'ত/-তাঁদের ভালো দেখতে পারে না, 
তাদের চেপে রাখতে চায়, এমন একদল ডচ., যবদ্বীপে আছে। রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপেরই যেন এক রকম অতিথি, 

সভ্য জগতে তাঁর আসন কোথায় তাও এরা জানে, তাই এরা কিছু বল্তে চায় না, কিন্তু “মালায়া-টি,বিউন” 
শ্রেণীর পত্রিকার লেখা প'ড়ে, আর রবীন্দ্রনাথ যবদ্বীপে এলে যবহীপের স্বাধীনতাকামী জনগৰ্ধর উপর তাঁর প্রভাব 

কি ভাবে পড়বে ত। চিন্তা ক'রে, এরা একটু ভীত হয়ে পড়েছে । আর "মালায়া-টি,বিউন”-এর ইঙ্গিতে নাচতে 
আরম্ভ ক'রষে। এ রকম একদল ডচও আছে। তবে ধ্মালায়া-টি, বিউন”-এর রবীন্-বিদ্বেষ, আর মালয় দেশের 

ইখররজ শীসকবর্গের ভদ্রতা__এই ছুটোর সামগ্স্য এরা করিতে পারুছিল না। বাকের অন্গরোধে ব্যাপারটা কি 



বলিদ্বীপের পথে ১৬৩ 

ঠ'য়েছিল তা এই ডচ সাংবাদিকটাকে আমি সবিস্তাবে বাললুম । এ সঙন্ধে ইনি লিখবেন বললেন ।-_রবীন্দ্রমাথেব 
বিরুদ্ধে ডচ, সাম্রাজাবাদীর দল কিছু লেখে টেখে নি, ঘদিও দুই এক জায়গায় তিনি সাধারণ-ভাবে মামাজাবাধেব 
(বকদ্ধে আর ইউরোপের হাতে নান। দিক দিযে এশিধাব লাঞ্ছনার কগ। ড৮ শ্রোতাদেব সামনেই বলেছিলেন । 

| সন্ধায় বসে কবির সঙ্গে অনেক কখ। হাল। ভারতবধেব আভাস্থরীন অবস্থাব শো৯নীঘত।, তার শান। 

জাতির আর নান৷ ধর্মাবলঙ্বীদের মধ্য পবিবর্ণমান নৈকা, তার অর্থনৈতিক অবনতিব সঙ্গে আধ্যা্মিক 
অবনতির দ্রুত বৃদ্ধি, স্বরাজ-অর্জন বিষধে ভারতেব উত্তরোন্তব শক্িহীনতা__দেশেব এই-নব ঠনবাশ্-জনক 

অবস্থ। নিয়ে আলোচন! হ'ল । যেখানে আমাদেব শক্তিব অভাব, সেখানে কিসে অভাবাম্মক কাবগুলিকে দূর 

বরে শক্তির বৃদ্ধি কর| যায় তার চিন্তা ন| ক'রে, সেই কাজ করতে কোমব বেঁপে লেগে ন। গিষে, আমরা সে 

স্বন্ধে চোখ বুজেই রয়েছি, বড়ো-বডে| কখাব মোহে নিজেদের ভুলিঘে বাখছি। (শে সামনে আমাদের 

এতরকার গলদের সম্বন্ধে সত্য কথ! স্পঞ্গ ক'বে বলা দবকাব হযেছে । 

বুধব|ব, ২৪শে অগস্ট ১৯২৭। 

'আজ সকাল সাড়ে-আট্টায় সেমারাও বন্দবেব সামনে জাহাজ ভিড্প। এখানে শহরেব ধাবে জল গভীর 

নব, ডা পর্যন্ত জাহাজের পৌছনে। কঠিন; তাই অনেকটা দুবে নঙ্গব কাবলে। সেন।বাঙড একটা! বডে। বাণিজা- 

কেন্দ্র, দেড লাখের উপর এর অধিবাসী, কিন্তু সেমবা্ডএ যবদ্বীগীষেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ঢুহ-একটী ইস্কুল ছাড়া 

কিছু বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস নেই । আমর! নামলুম না। কতকগুলি ডচ্ সঙ্জনেপ সঙ্গে বসে-ব'সে ছুপুর বেলাট 

নান। আলোচনায় কাঁটিয়ে' দ্রিলুম । কবিও মাঝেমাঝে তাতে যোগ দিলেন । ডাডাব ধাবে খেকেই জাহাজের 

একটু বেশ ছুলুনি আরম্ত হ'ল, সমুদ্র বেশ একটু চঞ্চল, ঘদিও ভাপা এমন বিশেষ কিছু নেই । একটা ডচ্ 

ইন্ুল-ইন্স্পেক্টার ছিলেন, বেঁটে-খাটো মান্তিষটা, কথাবাতায় যবদ্বীপীধদেব প্রতি এর অকুতিন সহা্ভৃতি আর 
সীহার্দোর পরিচয় পাওয়া গেল। (011018]11000151)07481-র শীযুক 1১, ]. ৬111) 131110117 ফান্-বার্দা- 

মহাশয় চ'লেছেন এই জাহাজে, ইনি সন্ত্রীক বলিদ্বীপে ঘাচ্ছেন, 'এব কাছথেকে নান। খুটিনাটি খবর পেলুম । 
বলিদ্বীপে যে সমস্ত ঘট! হবে, তার চলচ্চিত্র নেবার বাবস্থ! হ'য়েছে, কতকগুলি আমেবিকান ফিল্ম ওয়ালা ৭ বলিদ্বীপে 

দট্ছে। বলিদ্বীপের উপর খান-ছুই ভালো বই ছিল, এর কাছ থেকে নিনে সেগুলি একটু দেখ গেল। ডচ্ 

চিএকর ভা. ০. এ. ট1০090100)]-এর আক ছবিতে ভরা বলিদ্বীপেব অপিবাশী আর তাদের জীবনের 

সন্ধে একখানি চমত্কার বড়ে। বই আছে/%আ০1601065)0]) 3111 -সেখাশিব সঙ্গে পরিচম হ'ল। 

'নউএন্কাম্পের চোখ আছে, য| দেখবার তা তার চোখকে এডাতে পাবে নি, আাণ ভার হাতত আছে, তার 

চিনরাঙ্কন-রীতি সম্পূর্ণ-রূপে তার নিজন্ব, এই রীতির একটা বেশ বৈশিগ্তা আছে। ইনি ভারতবােণ এসেছিলেন, 

নছুরা কাশী আগরা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, আব উচ্ছধসিত ভাষাম 'ভারতেব বান্্-শিল্পের বন্ধন! কারে 

গিয়েছেন তার আঁকা ছবিতে । 

২৫শে অগস্ট, বৃহস্পতিবার । 

কালকের দিনটা যেমন চুপ-চাপ শাস্তির সঙ্গে জাহাঙ্গে কেটেছে, ন্মার তার উল্টো, প্রায় সমন্ত দিন ধ'রে খুব 

“ঘারাঘুরি করা, অনেক কিছু দেখা, অনেক লোকের সঙ্গে মেশা। সকাল সাড়ে-সাতটায় স্বরাবায়ায় 11211001115 

[0:80 তান্জোঙ-পেরার্ক-এর জেটিতে আমাদের জাহাজ পৌছুলো। স্থরাবায়া পূর্-যবন্থীপের সব চেয়ে বড়ে। শহর, 



১৬৪ দ্বীপময় ভারত 

ঘবদ্বীপেব বাবসাধের প্রধানতম কেন্ত্র_সবদ্বীপের চিনি বপ্রানী হয় এই বন্দর থেকে , এর অধিবাসীর সংখা। প্রাথ 9 
লাখ । নান। দেশ থেকে বাবস। উপলক্ষে এখানে নান। জাতের লেক এসেছে | চীন। আছে, আরমানী আৰ 

ব্গ্দাদী ঘিভ্দা আছে, আরব কিছু আছে, মার ভারতীয়দেব মধো মাছে গুজবাটী খোজা, পাঞ্জাবী মুসলমান নদ 

ভিন্দ, মাব সিন্ধী। তামিল চেটি ব| আন্য শ্রেণীর লোক নেই | গুজরাটী আব পাঞ্জাবীর। চিনির বাব্স। কবে-_ 

যবদ্বীপ খেকে চিনি ভারতে চালান দেখ , আব সিন্ীদের বেশমের কাপড আমার ০701০ ব| মণিহারী জিনিস আল 

গালিচার দোকান মাছে আনেকগুলি। ববীন্ত্রনাথকে আভ্র্থন। করবার জন্য জেটিতে যথারীতি ভীড হয়েছিল । 

ভারতীয় ঘনেকে এসেছিলেন ।  ভারতীয়দেব মধ্যে মদনলাল ঝাস্ব নামে একটী যুবক ছিলেন, ইনি এক পাঞ্জাবী 
চিনির মহাঞ্নের আডতের ম্যানেজার | ডেরা-ইস্মাইল্খ।তে এব বাড়ী, জাতিতে খত্রী আবোড। অতি ইপুকুম, 

বৃদ্ধিশ্রীমপ্ডিত চেহাবা» পেখাপড। জান।, কলেজে ইতরেজী-হিন্দী-সংস্কৃত-পড| সুনক, উচ্চ শিক্ষা] আব নান। সদগ্ুণে 

শার যোগাতায় এখানকার ভারতীযদেব সহজ নেত। পালে এঁকে মনে ভাল । জাহাজের সিঁড়ি লাগানো হাতেই এব। 
উপরে এলেন, ঘন ঘন--বন্দে মাতিরম” পর্বশি আব “ক্টব রবীন্দবূনাথ টেগোর কী জম" “মহাত্ম। গাঙ্দী জী কী জয' 
ধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে কবিকে মাল্য-দাঁন হ'ল, সকণকে ফুপেব তৌড। বিতবণ হ'ল, আব পুষ্পবর্ণণ হ'ল । এদের সঙ্গে 
শিষ্টালাপ কর। হ'ল। আজকে বিকালেই জাহাজ বলিদ্বীপেব জন যাত্রা কাববে। আমর! বলিদ্বীপ দেখে যখন 
ফিরে মাস্বে, তখন এই স্ববাবাঘাতে তিন-টার দিন থাকবে! | ভতথন আমর! এখানকার একজন অভিজাত যবদ্বীপীয 
তদ্রলোকে বাড়ীতে তার অতিথি হবে।। ইনি আগে একজন সামস্ক রাজ। ছিলেন, শ্ররাকর্ত। শহরে । কি 
কারণে ডচেদের সঙ্গে বনিবনা ন| হওয়ায়, উনি নাকি সেই বাজপদ পরিত্যাগ ক'বেছেন। সেই রাজপাদেব 
উপাধি হচ্ছে 81704190010, মন্কুনগরণ অর্থাৎ নগর বা দেশপাল' ( যবদ্ধীগীথ ভাষায মঙ্ক” অর্থে ক্রোড, 
মঞ্কনগর' কিন। ধার কোলে নগর আছে, যিনি নগব ব। দেশকে পালন করেন? )। ইনি ছিলেন 
$120)210907009:9 ডা; এরই এক জ্ঞাতি এখন রাজপদ পেষেছেন_-তীর পদবী হচ্ছে ১12020.00170:201) 

৬]]. এই 11২-১181096007) মৃহাশযের ছেলে এলেন, কবিকে স্বাগত করতে , ইনি একজন প্রিয়দর্শন 
যুবক, ইংরেজী জানেন, কাজেই আলাপ বেশ জাম্ল। ভারতীযেব। কবিব অভার্থনাব ঘেরূপ বাবস্থা করেছিলেন, 
সেই অন্তসারে ঠিক হ'ল যে, কবি আপাততঃ জাহাজেই থাকবেন, পরবে এগাঝেটার বাকের সঙ্গে বেবিষে স্রাবাধ। 

জেলার ডচ্ রেসিডেন্ট, বা ম্যাজিন্টেটের সঙ্গে দেখ! কারৃতে যাবেন। তারপরে বুদ্ধ মন্কনগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

ক'রে আস্বেন। বাকের এক ভাই স্রাবায়ঘ থাকেন, সবকাবী কর্মচারী, সকালে কবিকে স্বাগত করতে 
এসেছিলেন, বাকে তারপরে কবিকে তার এই ভাইধেব বাডীতে নিষে যাবেন একট বিআ্াম করতে । 11010] 0৮77] 

হোটেল ওরান্যে-তে ভারতীধেব! বেল। সাড়ে-বারোটায় কবির জন্য মাপ্যান্ধিক আহারেব ব্যবস্থা কারেছেন। তাতে 

কতকগুলি প্রধান-ভারতীঘ আর অন্য লোক আস্বেন, কবির সঙ্গে সকলকার পরিচঘ করানে। হবে। ভারতীয়দের 
দ্বাব। এইরূপে আপ্যায়ন হ'লে পরে তিনি জাহাজে ফিরবেন । কবির সঙ্গে জবেন-বাণ আর বাকে রইলেন । বীরেন- 
বাণ আর আমি সিদ্ধীদের সঙ্গে বা'ব ইলুম, শহরটা একটু দেখবার জন্য । শ্রীযুক্ত ভী, লোকুমল ব'লে একজন বধিষণ 
সিষ্ধী বণিক তার মোটরে ক'রে আমাদের নিযে চ'ললেন। পথে কতকগুলি পাঞ্জানী মুনলমান আর গুজরাটা খোজার 

সঙ্গে দেখা হ'ল। ( গুজরাটী খোজাদের পোষাকটা কিছুতেই আমার চোখে ভালো লাগল না ।) শ্রীযুক্ত লোকুমলের 

দৌকান শহরের ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মধ্যে । মোটরে আস্তে-আস্তে শ্রীযুক্ত লোকুমল বলিদ্বীপের অধিবাসীদের 

সম্বন্ধে আমাদের সামাশ্ত কিছু খবর দিলেন। ওই দ্বীপে তার দোকানের একটি শাখা খোল। যায় কিনা সে বিষয়ে 

খোজ ক'রতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও দেশে ইউরোপীয় আর আমেরিকান যাত্রী বেশী যাঁওয়া-আসা ক'রছে না 

আপাততঃ সৈদিকে বিশেষ কিছু স্ববিধার না দেখে তিনি ফিরে আসেন। তবে বলিদ্বীপের সম্বদ্ধে.আর সেখানকার 

৬ 



বলিদ্বীপের পথে ১৬৫ 

গপিবাদিদেব সঙন্ধে খব বিনেঘ কিছু জানেন ন।। এ আঞ্চলে ভাবতীয সভার প্রসাবেব কথখ। তাকে কিছু-কিছু 

ন'ললুম। বলিদ্বীপের ভারতীঘ সভাত। আর সেখানকার গোকেদেব অবস্থ। আমব। ৯৮। কাখতে এসেছি শুনে তিনি 
বিশেষ গ্লীত হলেন । খামার সঙ্গে কতকগুলি শাস্ব-গরন্ব_সংস্কৃত সাব ইৎবেজী বই আছে, ঘাব পজাব উপকরণ প সণ 

নিষে যাচ্ছি, ভারতে প্রচলিত পুজাব বাঁতি বলিদ্বীপের 'পদপ্ত' ব| প্ুবোভিতদেব দেখাবে। বালে ৮এসব শুনে, ভাবত 

খার বলিদ্বীপের ধম 'আব সংস্কৃতির পুবাতন ঘোগ আবার হম তো আমাদের বলি-্রমণের ফলে সুদ হবে, এউ 

আশা ক'রে, তিনি বিশেষ হ্্ধ প্রকাশ কারলেন। এই কাজে আমাদের সামান্য কিছু সাহাযা কাবতে পাঝলে 

তিনি রুতার্থ হবেন, বাব বার আমাদের এই কথা বললেন। আমি তাকে বপলম্। চচু ভাষার লেখ হিন্বু 
মভাতা আর ধম সম্বন্ধে কিছু বই সঙ্গে নিষে ঘেতে পাবলে হাতি, গাতাব ড৯ অন্বাদ হযেছে, অগ্তঃ তাৰ 

দ্ই-একখান। হালে বেশ হ'তি। এই কথ। শুনে তিনি একেবাবে স্ববাবাযাব সব চেখে বডে। বইয়ের (ধাকানে 

মামাদের নিয়ে হাদির করলেন; আব বাপলেন, ঘেবকম বই আমি চাই তা যদি এ দোকানে থাকে, হত 

হ'লে বিশ্বভারতীব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কিনে দেবেন । দিকানে ৯. ভাষায় ভগবদগীত। তিনগ।ন। 

পাওয| গেল, থিওসফিস্টদের প্রকাশিত হিন্দু ধন আর দর্শন বিশষে ইভা খানী বেসান্টের খান কতক বই 

পেলুম, রবীন্দ্রনাথেব গুটাকতক গগ্য গল্পেব ডচ. অন্বাদ, আব দবদাপীয় লেখক ২০০) ৯০৭)০ নতঙ্রবত 

| নাথ-স্থুর্থ ) কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গাব শান্থিনিকেহন বিদ্ঞাপযের সন্ধে লেখা বইননএই গণি মিল্ল। 

গায় টাকা ত্রিশেকের বই হবে-শ্রীধুক্ত লোকমল মামায কিনে দিলেন আমি সানানো তার এই দান গ্রহণ 

ক'বলুম , পরে বলিদ্বীপে এই বইগুলি বিশেষ কাজে লেগেছিল, ডচ্ পড়তে পাবেন এমন বগিদ্বীপের দুইাব গন 

শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমি গীতার অন্থবাদ আব অন্য বই দিই,-আব “ন্রবাবাযাপ শাঁবতীন বণিক্ শুক ভ লোকমলের 

উপহার» ইংরেজীতে এই কথাটী বইগুপিব ভিতবে লিখে দিই। 

[তারপরে আর্মানী ফোটোগ্রাফার [00777 কুর্কজিথানেব দোকানে গিয়ে ঘবদাপের কিছ ছবি কেন গে, 

কিছু অর্ডারও দ্রেওয়। গেল । তখন শ্রীযুক্ত লোকুমল তাৰ দোকানে নিথে এলেন | খাশেপানে আপ পপ) 

সিশ্ধীদের দোকান । এব। জাপানে থেকে বেশমেব কাপড আনিঘে পাইকেবী আব খুটব। পিগী কবেন। এইটাই 

এদের বড ব্যাপার । ছাডা, নান। বকমের জাপানী, চীনা, ঘবদীপীয়, পিঘামী, বরা, ভাপ তীয়, পিবীদ, গিসরীঘ। 1070, 

কাপড়-চোপড়, গাল্চে-এ সব আছে । মোটের উপব, 'এদেব নাবস। ভালোহ চগছে পিঙ্গীদেক আবও 

পাচজন, এসে জ'মলেন। ববীন্দ্রনাথেব লেখ॥ ভাবতেব সেবাঘ ভাব কার, গতেব সাহিতো তার স্থান এ সব বিঘথে 

জিজ্ঞান্ত সিন্ধীদের সঙ্গে আলাপ কা'রতে হ'ল । এব| উচ্চশিক্ষিত ডচেদেব কাছে ববান্ধনাথের সগন্ধে উচ্ছ্বসিত 

প্রশংস। শুনেছেন, অথচ তার সম্থন্ধে কিছু জানেন না, তাই লজ্জিত । সির্ষীব| কেমণ-গাবে বাবস। করেন, কি বকম 

জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন, শ্রীযুক্ত লোকুমলের দোকান দেখে এই প্রথম তার একটু পাবণ। কব গেপ। পকান 

একটী মন্ত বাড়ী নিয়ে। নীচের তলায় সামনে দোকান ঘব__ এখানে থাদ্দেবের গন্ত িনিস পত্র সাজিয়ে রাখ। 

হায়েছে। নীচের তলায়, বাড়ীর ভিতরে, গুদামঘর, রান্নাঘব | দিন্ধী ১০১৯ ৪ন কমচাপী ঘারা আছে তাদের 

আর মালিক বা ম্যানেজারের থ|কবার ঘব দোতলাগন। একটী মস্ত হল জুডে' এদেব শোবার বানস্থ।। এবই 

মধ্যে কাঠের আড়াল দিরে ঘিরে একটা ছোটে। ঠাকুব-ঘব কবে নিয়েছে । লোকুঘল তাব ঠাকুর-ঘবে আমাদের 

নিয়ে গেলেন-_ কাঠের পাটাতনের দেয়ালের উপরে নান। ঠাকুর-দেবতাব বঙীন ছবি-ক'্লকাতাই আর বোঙ্গাইয়ে 

ছবি, আর সেকেলে হাতে আঁকা রাজপুত পদ্ধতিব ছবি দ্ব-একথানি ' মৃতি নেই, তবে বিরাট এক শিখদের 

রস্থসাহেব খোল| রয়েছে, রোজ সকাল-সন্ধা। একটু ক'রে তা থেকে পড়। হয় । আর ছোটো-খাটে। ছচারথান 

অন্থু ধর্মগ্রন্থ আছে, তার মধ্যে হিন্দী আর সংস্কৃত গীতাও দেখলুম। ব্যবসার হিসাব-কেতানের মস্টরালেও থে 



১৬৬ ্বীপময় ভারত 
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ই ধর্মের জন্য রিং চস এটা বে বেশ লিটল | এমনি ক'রে সুদুর-ও প্রবাসী ভারত-সম্থান তার ধ ধর্মের মধ্য দিয় নি 
্গাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটু যোগ বজায রাখবার জন্য এই আকুল উদ্বেগ দেখাচ্ছে । গীতা, গ্রস্থ_সাহেব-_ প্রাচীন 
শার মধ্য-যুগের ভারত-ধর্মের দুই প্রধান বই-_সিন্ধীর| এই ছু" খানি বই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়, আর এই দুইটী বইযেব 
আশ্রয়ে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে, তাদের ভারতীয়ত্বকে রক্ষ। করবার চেষ্ট! করে। 

একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ব্যবসায়ী এলেন লোকুমলের দোকানে, আলাপ হ'ল। অতি অমায়িক কথ।- 
বাত বিশেষ ভদ্র সঙ্জন বলে মনে হ'ল, ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, নানা বিষয়ে খোজ খবর রাখেন। শ্রীধুকত 
লোকুমল তারপরে আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরটা একটু দেখাতে । “দাদ” গাড়ী কারে বেরুলুম। 
চীনাদের বাস খুব, আর তার! বেশ স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছে ব'লে মনে হয়। এ অঞ্চলের যবদ্ধীপীয়েরা--কি মেষে 
কি পুরুষ--বাতাবিয়া! অঞ্চলের লোকেদের মত অতটা স্থৃপ্রী বা গৌববর্ণ নয । একটা! সরকারী [17/5)0-10)- 
৮99৮ অর্থাৎ 1501) €)1100 ব| টাঁকা-ধার-দ্েওয়ার আপিস পথে পড়ায়, আর সেখানে খুব ভীড় জ"মেছে 

দেখে, এই-সব সরকারী মহাজনী দোকান কি জিনিস তা দেখবার জন্য ঢুকলুম। দ্বীপময় ভারতের কাবুলীওয়াল। 
হচ্ছে আরবের । এরা মুসলমানদের ধর্মগুরুর স্বজাতীয় ব'লে, মুসলমান যবদ্বীপীয়দের কাছে খাতির পায়, 
কিন্ত এর অনেক স্থলে অর্থগুরত। দেখিয়ে সেই খাতিরের খতরা ক'রছে। এরাই দেশে মহাজনী কারবাব 
ক'রে থাকে, খুব বেশী সুদে যবদ্বীপীয়েদের টাকা ধার দেয়, আর নির্মম-ভাবে প্রাপ্য আদায় করে। মালাই- 
জাতীয় লোকের! বড়ই অপরিণামদর্শী, ভবিষাতের দিকে তাকিয়ে চলে না। আজ হাতে টাক! এল”, অমনি 
রঙচঙে, পোষাক কিনে, হাত-ঘড়ি কিনে, ভালো-ভালো মৌজ! জুতো জামা কিনে, সব খরচ ক'রে ফেল্লে, 

এদের মনে ছেলেমান্ুষী ভাব খুবই বিদ্যমান, নোতুন কিছু শৌখীন বা বিলাসের দ্রবা দেখলে আর স্থির থাকতে 
পারে না--অথচ ছু দিন পরে অভাবে পড়ে সেই জিনিসই হয় আধা-ক'ড়েতে বিক্রী করবে, নয় বীধ| দেবে। 

অবস্থা বুঝে ডচ্ সরকার একটা ব্যবস্থা ক'রেছে-_-এতে প্রজার অস্থুবিধা নেই, আর সরকারী রাজন্বের ও 

যংকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হচ্ছে । সেটী হ'চ্ছে-একটী সরকারী তেজারতী বিভাগ । সমস্ত বড়ো-বড়ো শহরে, আর 
মফণ্বলেও, এই সব লান্ড-কান্টোর বা ধার-দেওয়ার আপিস আছে-_সাধারণ লোকে জিনিস-পত্র নিয়ে বাঁধ। দিতে 

পারে-সোনা-্ূপোর গয়না, পিতল-কাসার তৈজস, পোষাঁক-পরিচ্ছদ, শধ্যা-দ্রব্-যা বাজারে বিক্রী হ'তে 

পারে, সবই নেয়, তার ন্যাধা মুল্য ধ'রে নিয়ম-মত তার উপর টাকা ধার দেয়, খুব কম হারে সুদ নেয়। জিনিসটা 
মেয়াদের মধো খালাস ক'রতে না পারলে নীলামে চড়ে। এই রকম নীলামে অনেক সময়ে নানা টুকিটাকি জিনিস 
শন্ডায় পাওয়! যায় । আমরা যে লাগু-কাণ্টোরে যাই, তখন সেখানে নীলাম লেগেছে । গৃহস্থালীর জিনিস, শস্তা 

ঘড়ি, টেবিল চেয়ার--এই সবই বেশী। কতকগুলি চীন! খরিদ্দার ও এসে জমেছে । হৈ চৈ বেশী নেই। খিনিট 
ছু-পাঁচ সেখানে থেকে, আবার রোন্ধরে বেরিয়ে? পাড়লুম । 

এদিকে প্রায় বেলা! বারোটা বাজে, আমরা (07710 [10966]-এ এলুম । কবির বস্বার জন্য একখানি ঘর 

ঠিক করা হা'য়েছে, শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাম্ব সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছেন । একে একে অতিথিরা আস্তে লাগলেন, 
কবি এলেন। মঙ্কনগরের পুত্র, যিনি সকালে জাহাজে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন, তিনি এলেন। 
দু-তিন পুরুষ ধারে এদেশে বাস ক'রছেন এমন একটী গুজরাটা খোজা পরিবারের একজন ভদ্রলোক হচ্ছেন 
স্থানীয় “কাণ্ডেন বাঙ্গালী” তিনি এলেন। এই ভদ্রলোকটী নিজের জাতীয়তা হারিয়েছেন, একরকম মালাই বনে 
গিয়েছেন; গুজরাটা জানেন না, হিনদস্থানী ছুইইএক কথা মাত্র জানেন, ইংরিজী জানেন না। স্ুরাবায়ার 
প্রতিনিধি-কনসাল শ্রীযুক্ত [711156: হিলিয়ার ব'লে একটা ইংরেজ ভদ্রলোক এলেন। সকালে ইনি জাহাজে গিয়ে 
কবির সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন। আহীরের সময়ে এর পাশেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। একটু 

চি 



বলিদ্বীপের পথে । জী হি: ১৬৭ 
কচি 

কার বত সস ০29 

, পরিচয় হ'ল। অতি নয প্রকৃতির ভর্রলোক। লডাইয়ে একটা হাত কাটা গিয়েছে। ফেছিগের মডলিন-কলেজে 
ছাত্র ছিলেন। সিম্ধীদের মধ্যে যারা প্রধান, তীরাও এসেছিলেন। ইউরোপীয় ভোজেব পথ সণ টি 
ভারতীয় মিষ্টান্ও তৈরী ক'রে এরা সঙ্গে কারে এনেছিলেন । এঁদেব সকলের সঙ্গে নান। লাগে রা 
কার্য সমাধা ক'রে, খানিক বিশ্রামের পর, তিনটে দিকে আমবা সকলে জাহাে ফিবলুম | 

জাহাজ ছাড়ল সাড়েচারটেয়। এর মধ্যে কতকগুলি শিক্ষিত ডচ ভদ্রলোক এলেন কবি সঙ্গে দেথ। কাবতে | 
আমরা আবার যাত্র! করলুম। ন্থ্রাবায়ার ঠিক সামনা-সামনি মাছুব। দ্বীপ । দ্বীপটি ভোটে [ট, আব মপদ্ধাপ আব 
এর মাঝামাঝি একটী সংকীর্ণ প্রণালী আছে, সেই প্রণালীর ভিতব দিয়ে মামাদেব ভাহ।জ চ'ল্ল। উত্তৰ 
মাছুবার পাহাড় বেশ দেখা যেতে লাগ্ল। স্থরাবাঘার কাছাকাছি অনেকটা পথে খুব নৌকা! আব পালের জাহাজের 
চলাচল দেখলুম। জেলেরা আবার অনেকগুলি বডো-বডো নৌকা কা'বে মাছ বাবছে। আমাদেব সীমার মৃদু 
গতিতে চলেছে । 

স্থরাবায়৷ থেকে বিস্তর নুতন যাত্রী উঠল। একজন হলাপণ্ডেব অভিজাত-বংশীম বাক্তি--কাউদ্ট -ল্সী, 
কগ্ঠ। আর অন্য আত্মীয় সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন। আীযুক্ত 0. 9১. 7. 11৮১ নামে এবটী ডট যুবক, 

গালাই-ভাষাবিৎ্, ৮০01]8108এর একজন কর্মচারী, ইনি চলেছেন । বলিদ্বীপ পরিভ্রমণ কালে ইনি 
খামাদের সঙ্গে থাকৃবেন, মালাই ভাষ| বেশ বল্তে পাবেন, মালাই মাহিতোব খবর বাখেন, 

একটু সংস্কৃতও পড়েছেন শুন্লুম। যবদ্ধীগীয সঙ্গীতে ওন্তাদ একটা ডচ ভদ্রলোক চলেছেন । একটা 
আমেরিকান দম্পতীও উঠলেন-_কর্তাটা একজন বর্মছীবী, পারি । আমাব কাখিনে আমি একাই ছিলুম, 
আজ বিকালে একজন সহযাত্রী এলেন, উত্তর-সেলেবেস্-দ্বীপেব একটী ভদ্রলোক । এব সঙ্গে আাপাপ কাবে 
ভারী আনন্দ হ'ল, রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজ-নিজ বার্থে শুযে'-শুঘে অনেক বাত অবধি নান। বিঘষে কণ। হ'ল | 
এব নামটী হ'চ্ছে ডাক্তার 15009 1210510 বাতু লাঙ্গি -( বাত? অর্থে বাজ, পার্ি বা লাঞ্গিৎ' অর্থে বর্গ 

ন্ব্গ-রাজ? ) । ইনি উত্তর-সেলেবেস্-এর 111)101)17517 রি জাতীয। মেলেবেসেব বা [পানা 11101540 

মাকাসার-এ যাবেন। ডাক্তার রাত লাঙ্গি বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, ্লইট জবলাথেব কি একটা বিশ্ববিছ্া(লষেব 

1১. 1). গণিত-শান্ত্রে। ইংরেজী বেশ বলেন, জরমান আর ডচ্ ভালোই জানেন, ফবাসী৪ একটু জানেন। 
ইনি বাতাবিয়ায় রাজকীয় রাষ্ট্রপরিষদের একজন সভা, সেলেবেস্ দ্বীপের প্রতিনিধিদেব মপো অন্ঠতম এ উত্তর- 

সেলেবেস্ থেকে এ রকম উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ দ'টবে, দই দ্বীপে 'এ বকম শিক্ষাৰ বিস্তাব ঘটছে, 

এ তথা জানতে পারবো, স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি । ডাক্সাব বাত লার্দি বেশ সদাঁশাপী পুরুষ-বেঁটে-খাটে। 

মানুষটা, গুরখার মতন ভাব। সঙ্গে চাকর আছে। এর দেশের খবব নিলুণ । দেলেবেসেব লোক-সংখ্য। 

তিরিশ লাখের উপর-_নানা বিষয়ে যবদ্ীপের পরেই এই দ্বীপট্ীর স্থান। দ্বীপটার মদ 'এক মালাই জাতির 

কয়টা ভিন্ন-ভিন্ন শাখ! বাস করে-_মাকাসার জাতি, বুগী জাতি, তোরাছ। জাতি, আব উত্তরে মিনাহাস।৷ জাতি । 

মাকাসার আর বুগীরা' যবদ্ধীপীয়দের মতন, ধর্ে মুসলমান । তোরাজ্ারা আর মিনাহাসার৷ সেদিন পাধস্থ 

বন্য বর্বর ছিল, শক্রদের মাথা কেটে নিয়ে এসে জারিফে' ঘরে শিকেয় টাডিয়ে রাখত | এখন তোরাজার। মুসলমান 
'আর খ্রীষ্টান হয়েছে। মিনাহাসারা সকলেই খ্রীষ্টান হ'য়েছে_-মিনাহাসাদের সংখ্য/ আড়াই লাখের 
কাছাকাছি; এর! এখন বেশ সভ্য, চাষবাস ক'রে খায়। ডাক্তার রাত লাঙ্গি নিজেও খ্ীষ্টান। 

ডাক্তার রাতু লাঙ্গির সঙ্গে আলাপ জ'ম্ল ক্যাবিনে । চমতকার স্ধান্তের পরে ডেকে বাসে আর-আর 

পাচ জন সহ্যাত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে সন্ধ্যাটা কাট্ল। ্ূর্যান্তের একটু পরে, মাছুরা-প্রণালীর পরিক্ষার তারায়” 

উরা আকাশের তলায়, স্বচ্ছ সমদ্রের উপরে আমাদের জাহাছের ডেকে সেই আলো-জীধারীর ছবি চোখে 

তা গন 

চু 



১৯৮ দ্বীপময় ভারত 
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যেন ভাস্ছে | কবিকে ঘিরে, দ্রেউএস্, বাকে আর আমর! বসে নান। কথা দা | সদানন্দ- তির যত ফ ফান- 

বার্দ। ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কথনও ব| আমাদেব সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন । ওলন্দীজ কাউন্ট্টা কবির সঙ্গে পরিচিত হবাণ 

পরে, তার স্্রী কন্যাদের নিষে আলাদা বসেছেন , তাব মেয়েটা একটা নিখুত [01019 বা (০071)10 6)])৮এব 

সুন্দরী, মাঝারী চেহার! সোনাপী চুল, নীল চোখ-তিনি ব'সে চিঠি লিখছেন? পরে বলিদ্বীপে এ দেশীয় সুন্দবীদেব 
পাশে একে আর অন্য ইউবোপীর মেয়ে দুই-একটাকে দেখে মালাই আর জরমানিক, ছুট্টী বিভিন্ন জাতিব লৌন্দধেব 

পাশাপাশি সমাবেশ দেখেছি মান্তম স্বাস্থা-্রীযুক্ত হ'লে সর্বত্রই স্থন্দর-সৌন্দধের ছাদ বা ঢ৬ আলাদ। 
ত পারে, কিন্তু সে বিমষে ভালো-লাগ। না-লাগ! মাত্র ব্যক্তি-গত রুচি আর শিক্ষার কথ । 

আমেবিকাব পাদবিটাকে দেখে মনে হ'ল, তীব স্ত্রাই তাকে চালিয়ে? নিয়ে যাচ্ছেন । লোকটী অতি ভালো- 

মান্তষ। বোক। ধরণেব। আমাঁব কাছে এসে ব'ল্লে, “আপনি তে। কবিব সঙ্গে যাচ্ছেন, দ্র মিনিটের মতন কবির 

সঙ্গে আমায় ফথ। কইয়ে দিতে পাবেন?” কবিকে গিষে এর অন্গবোধেব কথ! জানালুম-তার কাছে একে নিথে 

এলুম | কবির সঙ্গে সবাসরি কর-মর্দনের পরে বল্লেন -“দেখুন, আপনার ধর্ম আব আমীদেব পর্ম-ঢ্ইঘে বডে। 

বেশী পার্থক্য নেই । আমরা তো একই ভগবানের আরাধনা কবি-_ঈশ্বর সঙ্গন্ধে আমাদের ধাঁবণা তে। এক 1” 

কবি ঝল্লেন “সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে ।” উত্তর হ'ল-“কেন? আমর। তে। 0০৫ 0009 1101000/-কে 

মানি।” কবি লোকটীকে কি ভাবে নেবেন তা বোধ হয ভাবছিলেন__মাঁঝেমীঝে উৎসাহী শ্বীষ্ঠান পাঁদরি তাকে 

খ্ষ্টান-মতে দীক্ষিত করবার আশায় বে .॥ বেঁধে পর্মআলোচনায লেগে গিয়েছে, এরূপ উতপাতের অভিজ্ঞ 
তাব আাছে। আমি পাদরির মুখের কথার সঙ্গে-সঙ্গে বললুম, “হা, আব তা-ছাঁড়। আমব। (194 1000 11087677090 

0010300) (10৫. 70 1771000, (000 07০ 140৪1 আর এমন কি (100 01০ 3৬০৮7০77৮কেও মানি ।” 

সদা-প্রতভু ঈশ্বরেব সঙ্গে শেষ সম্পর্কগুলিব কথা শুনে" বেচারা একটু হক্চকিছ্ে গেল। এক বসবোধহীন অতান্ু 

গম্ভীর-প্রকতির ব্রাঙ্গ প্রচারকের কথা শুনেছিলুম_-কোনে। উপাসনা-সভাঘ তিনি আচার্ষের কাজ ক'রেছিপেন, 
(সেখানে একটা ত্রহ্ম-সঙ্গীত গাঁঞ্ঘ। হয়েছিল, তাতে ঈশ্বরকে “ওহে জীবন-স্পামী” বলে আহবান করা হ'য়েছে, 

তা শুনে, আর গানটীতে মানবাত্মা আর ঈশ্বাস--। ॥ | টা ৬৮০৭ নাৰ আরোপিত হয়েছে দেখে, 

উপাসনার শেষে গৃহকত। আর গায়ক দু-জন.,ত্উক্ক তিনাস্বরক্গিভপাসর্নায় এইস্পরকারের গানের অন্গুপযোগিত। 

এবং অবৈধেয়ত! সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে উপদেশ দিয়েছিলেন--ভীর একটা প্রধান আপত্তি ছিল এই--“সকল 

মানবাত্ম। ঈশ্বরকে বাক্তিগত-ভাবে যদি শ্বামী-রূপে আবাহন করে, তা হ'লে কি সমবেত-ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বনু- 
বিবাহের আরোপ করা হয় ন।?” পাদরি বেচারীর অবস্থা! বোধ হয় তাই হ'ল--আমার কথা শুনেই সে আর দেরী 

না ক'রে সেথানে থেকে চ'লে গেল, আর তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে আমর! বলি কী, বোধ হঘ্স তাই নিবেদন 
ক'রতে লাগ্ল। 

কাল ভোরে বলিদ্বীপে পৌছুবো-_কথায়-কথায় ঘুমুতে অনেক রাত হ'য়ে গেল, কিন্তু ভোরে তৈরী হ'য়ে নামতে 

হবে এই চিন্তায়, আর উৎসাহে, বাকী রাতটুকুও ভালো ঘুম হ'ল ন|। | | 



৪। দ্বীপময় ভারত- আধুনিক অবস্থ! 
ছোটো-বড়ে। অনেকগুলি ছ্বীপ নিয়ে দ্বীপ ভাবত । ঘবদ্ীপ এই দ্বীপাবদীব কেন্দ্র স্থানীঘ | আমাদের 

ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৮ লাখ বর্গ-মাইলের উপব, লোক সংখা। ৩১ কোটিব উপব , দ্বীপমথ ভাবতের প্বিম।ণ ৭ শখ 

বর্গ মাইলের কিছু কম, লোক-সংখা। ৫ কোটি । বাঙলা দেশেব পরিমাণ ৭৮ ৬৯৯ বর্গ মাইল, লোক সথা। ৪ (কোটি 
৬৬ লাখ । কতকগুলি দ্বীপেব পবিমাণ বাঙপাদেনেব চেনেণ বছে।। সমাআ।ব পপিথাণ গায় ১ পাথ ৬০ হাজাব 

বর্গ মাইল, যদিও লোক-সংখা| মাট লাথেব৪ কম, নিউগিনি হাচ্ছে আকবে পুখিবীর মণ ছিতীঘ দ্বাপ,। এব 

আরেকটা ডচেদেব-তাব পরিমাণ ১ লাখ ১১ হাজা বর্গ মাইল । মাদ্ব। আব যপদীপ দিযে পরিমাণ ঠাচ্ছে 

(০,৫৫৭ বর্গমাইল, লোক-সংখা| সাডেতিন কোটি । বোথও একট। বিবাট ঠ দ্বীপ, এব বেশটুক ডটদেব এবীনে। 

পাকৃতিক সম্পদে দেশটা অভ্ুলশীর, কিন্ধু যবদীপ মা্ব। পপিদীপ আব সেলেবেস ছাড1, আনান কের পাস 

নব স্তল মাদিযুগেব বনের দ্বাবা এখন আবুত। এক নিউ গিনি ভা, আব মনন একটী পিবাট মাপা 

গেতিব শাখ। দ্বার এই দ্বীপপ্তলি অপাধিত। মালাই গোঠাব আন ভাম| এব বলেতদেব পরন্পাবের সঙ্গ 

ম[মাদেব বাঙল। উদ্ডিঝ। হিন্দী মাবহাট্রী জপাটী পাঞ্াবাী মৈথিল নপালাণ মহন, মালাই ভাম! দেব নো 

আমাদের হিন্দস্থানীব কাজ কবে+ ধর্সে এবা এখন বেশীর ভাগ সুস ন-কিন্ক বনে জঙ্গলে এখনও আনেক, 

আদিম বর্ধর অবস্থায আছে, বিশেমতঃ বোণি৪ দ্বীপে মার এ্রমায়াঘ । নিউগিনিব পোকেব। পাপুআন 
দাতীয়, নেগ্রিটে। ব| “নিগ্রোবট্” শ্রেণীর মান্য এর|। সভাতাঘ অতি নিম্ন বে এব পাডে আছে, আনাই গাতের 

সঙ্গে এদের কোনও সন্বন্ধ নেই। দ্বীপঘভাবতে এখন পার! মসনমান, তাদের পূব পুকযেব| প্রাণ সকলেই 

হন্দু অর্থাৎ ত্রাঙ্গণ্য আর বৌদ্ধ ধর্ম মান্ত। একমার বলিদবীপে আব তার পুবেব লশ্বক দ্বীপে ভিন এখনও 

পায়! খায়_বলিখীপের লোকেরা সরকারী গণনা অনুসারে শতকর। ৯৯ জন হিন্দু, লঙ্গকের দন ভাগেব এক ভাগ 

আন্দাজ হিন্দু । এদেশের মুসলমানেরা মোটেই গৌড়! নয়। যবন্বীপে দেখেছি, ভাব! ভাগী হযে এলেও, ভাবতের 

সাধারণ মুসলমানের মত পিতপুরুষের রুতিত্ব ব৷ সভাতাকে- অস্বীকার বরে না, বণ" হ| নিবে দথেষ্ট গৌণব কবে। 

হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যথেষ্ট পালন করে, এখন মন দিঘে বামায়ণ মহাভারত শোনে, তার পুতুলনা৮ আব মান। 

গান সারা রাত ধ'রে জেগে দেখে, ছেলেমেয়েদের বডেবড়ে। সংস্কৃত নাম দিয়ে থাকে । অথচ মসজিদেও যায, সমস 

পড়ে, হজও খুব করে। হলের সময়ে সমস্ত মোসলেমজগহ থেকে একলাথ থেকে একলাখ বিশ হাজার যাত্রী 

নক্কায় এসে জমে । এদের মধো সব চেয়ে বেশী সং্য|__অর্দেক হবে-_মাট-পণযট্ি হাজার প্রার-আসে' এক্ হী. 

আর দ্বীপময়-ভারতের অন্য অংশ থেকে । এইবপে হজ কবে এসে পার্ক! মুঘলমান হগযার সঙ্গে-সঙ্গে স্বজাতির 

প্রাচীন সংস্কৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রঙ্ষ। ক'রতে এদেব মোটেই বাদে না । 

যবদ্বীপ আর মাদুরায় মালাই জাতির শাখ| তিনটা জা'্ত বাপ কবে পশ্চিননবধীপে স্ুন্দ। জাত, মধা- 

আর পূর্ব যবদ্বীপে খাঁস যবদ্বীগী জাত, আর মাছুরা দ্বীপে মাঢ্ুবী জা'ত। শ্মন্দার! সংখ্যায় ৭০ লাখের কিছু উপব, 

মাছুরী জাস্ত প্রায় ১৭ লাখ আর যবদ্ীগীয়ের ২।.কোটির উপর | এ ছাড়া, মালাই-ভামী লোক মাছে, বিশেষতঃ 

পশ্চিমে বাতাবিয়া-অঞ্চলে । বলিদ্বীপের বলী জা'ত, সংখ্যায় এর! সাড়েপনেরো লাখের কিছু উপর, এর। প্রায় 

সবাই হিন্দু। বলিদবীপের পূর্বেই হচ্ছে লশ্বক দ্বীপ-_লেখানে প্রায় চলিশ হাঞ্জার বলী জাতীন, লোক আছে, 

এরাও হিন্দু; এ ছাড়া লম্বক দ্বীপে আছে ওই দ্বীপের আদিম অধিবাসী, যাদের ১১৮37]. সাসাক্ বলে, সংখ্যার এর। প্রা 

সাড়ে-চার লাখ, এর! মুসলমান । অন্য অন্য জা'তের নাম কববার ব| তাদের সংখ্যনির্েশের দরকার নেই । 

২২ 

মি গত 



১৭৩ দ্বীপময় ভাত 

৬৯৮৯০৮১৪৮১৮ দল পিস এ লি বিল লা রী পে রি পরত দিল অল অপ, ক জার পর লী লা পপ স্পর্শ তি শপ সা পাটি সি তি ০০ 

ডচেরা এই স্বীপগ্গিতে এখন অগপ্রতিহত-প্রতাপে রাজত্ব ক'রছে। ভারতে ইংরেজ, আর ইন্দোী, ৭ 

ফরাসীরা যেমন । সমগ্র-দ্বীপময় ভারতে এক গভর্ণর-জেনেরাল আছেন, বাতাবিয়া তার রাজধানী, আর 13016517/ 

' বইট্ন্সর্গ তীর গ্রীগ্মাবাস। দ্বীপময় ভারত ৩৭টা প্রদেশ বা জেলায় বিভক্ত, এক যবদ্বীপেই এইরূপ ১৭টী জেলা আে, 

আর বলীদ্বীপ আর লম্বক দ্বীপ নিয়ে একটা জেলা । দেশটী শাসন হয় 1)5%:01$ বা “ছ্বৈত-রাজ্য নিয়ম অন্ুসাবে। 

খাস যবদ্ীপের শাসন-পদ্ধতি এই-_ প্রত্যেক জেলার ঘিনি প্রধান শাসক, যেন জেলার ম্যাজিস্টেট, তার পদবী হস 
[১০31160 রেসিডেন্ট। ইনি ডচ-জাতীয়। রেপিডেন্-এর অধীনে জেলার প্রতি মহকুমাতে দুজন কাবে 

কচর্মীরী থাকেন, একজনের পদবী হচ্ছে [১0৮০ রেখেন্ট, আর একজনের পদবী 44551508100 1২০81004)6 সহকাবা 

রেপসিডেন্ট । 13৫০1) দেশীয় লোক হন, আর .১5১15৮71)6 1১951004)0 ডচ-জাতীয় | - 18০1)৮-এর অধীনে থাকেন 

1১:61) (এর খাস-মুন্শী )) আর স/০৫07০ আর 2187৮ নামে দুজন দেশীয় কর্মচাবী ; আর 48980 

1১510৮এর অধীনে থাকেন €01.01081৯ ইনিও ডচ্. | 1১9৫/৮এর কাজ, “আদ বা প্রচলিত দেশীয় আইন 

ৃ অনুসারে [১8], ড/০৭০01)0 আর 11)0-র সাহায্যে দেশীয়দের পরিচালন। কর । 1০51001) $১৭41507110 

1651001)0 001:01000, এর। হলেন জেল।শাসনের ডচ অঙ্গ, আর [১০৫ আর তার সঙ্গে 1১0৮0) 

০৫07০ আর 212).৮৭, এর। হ'লেন দেশীয় অঙ্গ । যথার্থ ক্ষমতা এই ডচ্ অঙ্গেরই আয়ত্ত থাকে, কিন্তু দেশী 

অঙ্গের প্রতিপত্তিও কম নয়। ডচ. কর্মচারীর। দেশীয় কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণতঃ বেশ হৃগ্যতার সঙ্গে চলেন, 

আর ভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। রেসিডেণ্ট আর তার অভাবে আসিপ্টাপ্ট রেসিডেণ্ট আর রেখেন্ট- প্রা 

সমান মর্ধাদা পান, এক রকম উচু চেয়ারে পাশাপাশি বসেন, তবে ডচ্ রেসিডেন্ট, হচ্ছেন যেন দেশীয় রেখেন্ট- 
এর বড়ে। ভাই-_দাঁদা__তিনি, বসেন ডান দিকে । (101)৮:010 পদ-মর্ধাদায় 1২০০)৮এর নীচে, তাই এর৷ 

ছু'জনে পাশাপাশি ব'স্লে, [১০20৮ই বসেন ডান দিকে । 1365100)৮  /১88186576 19100) 

আর (0০/0.01007-এদের নিয়ে যেন দ্বীপময় ভারতের সিভিলিয়ান-জগৎ; আর 1২০৮ হচ্ছেন যেন 

দেশীয় রাজা বা জমীদার, ধাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমত। দেওয়া! হয়েছে । 1২26০ সাধারণতঃ বড়ো ঘরেখ 

ছেলে, আর বিশেষ ভাবে এই কাজের উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষ। দেওয়। হয়। এঁদের ভচ্ শেখানে। হয়; আর ডচ্ 

কর্মচারীর৷ সকলেই বেশ মালাই ব'ল্তে শেখেন এই রকমে ছু-প্রস্থ শাসনে কিন্তু চ'ল্ছে বেশ। নানা বিষধে, 

ডচেদের শাসন ইংরেজদের ভারত-শাঁপনের চেয়ে ভালে! বলেই .মনে হাল । একটী জিনিস লক্ষণীয়_দেশেব 
জন-সাধারণ দু'মুঠো খেতে পায়, ভারতের নতন কঙ্কাল-সার চিরন্তন-ছুিক্ষ-গ্রন্তের মৃতি এদেশে একটীও দেখিনি । 

' আবার কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজদের ঢের বেশী উদার ব'লে মনে হ'ল। অবাধে ইউরোপের উদ্ত শিক্ষা দিয়ে ইংরেজ 

-আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন ক'রে দিয়েছে, আমাদের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়ে দিয়েছে । ব্যক্তিগত ব্যবহারে কিন্ত 

ইংরেজদের চেষে ডচের! দেশীয়দের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে, বেশী হুগ্যতাথ পরিচয় দেয়। 

রবীন্দ্রনাথের যবদ্ীপ-ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্বা ছিল, ভারত কি ক'রে যবদ্বীপকে আপনার ক'রেছিল ত৷ 

চাক্ষুষ দেখে আসা, যবদ্বীপের ৫81৮17৩-কে একটু বোঝবার চেষ্ট! করা । এদেশের কৃষিবাণিজ্য ব্যত্সায় শিল্প ব৷ 

শাসন-পদ্ধতি ভালো ক'রে দেখবার স্থযোগ আমাদের হয় নি, আর প্রারুতিক বৈশিষ্ট্য-_-যেমন যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি 

--তার দিকেও আমর! নজর দিতে পারি নি। ভারতের সাহচর্ধে যবদ্বীপের সভ্যতার বিকাশ--এর-ই একটু- 

আধটু দেখতেই আমরা যত্তশীল ছিলুম"। * 
ভারতের সভ্যতা! কি-ভাবে নিজের ছাপ এই দ্বীপময় ভারতে রেখে গিয়েছে, তার পরিচয় আমরা যা 

পেয়েছি-_প্রাচীন কীতিতে আর দেশের অধিবাসীদের জীবনে-_তার বর্ণনার পটভূমিক! হিসাবে, যবহ্ীপের আর 
ব্লিত্বীপের ইতিহাসের মৃলমুত্রগুলি এইবার একটু ব'লে নেবো । 



৫। দ্বীপময় ভারত-পূর্ব কথা 

দ্বীপময়ভারতের প্রাচীন কথ| ভারতবর্মেব সঙ্গে জড়িত । ভাখতেব প্রাচীন উত্ভিহাসের ফেব শরীপময় ভাবত 
পধান্ত গিয়ে পৌচেছে। 

নান। নোতুন আবিষ্কারের আর সেই সকল আবিষ্ষারকে অবলম্বন ক'বে নৃতন গবেষণার ফলে, ভাবতেব প্রাচীন 

ইতিহাসের আর ভারতের ত্রাঙ্মণ-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম আব সংস্কৃতির উৎপত্তি আব বিকাশের সম্থদ্ধে শামাদের সই পোষিত 

বন্ছ ধারণা এখন উল্টে" যাচ্ছে । নোতুন যে সকল তথা আমবা জান্তে পাবছি, আব তা থেকে ভাবতেব প্রাচীন 

সংস্কৃতির উৎপত্তি সঙ্থন্ধে আমর| যুক্তিতরানমোদিত যেসকল অন্গমান কবছি, সেগুলির দ্বাবাম, প্রাচীনতম যগ থেকে 
হারতের সঙ্গে ইন্দোচীন ৭ ইন্দোনেসিযার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল ত1 বেন বোঝ ঘাম । সংক্ষেপে এ সগদ্ধে মাগে কিছু 
বলে নেওয়! যাক, তাঁব পরে দ্বীপময াঁবতেব প্রাচীন ইতিকখাব বিধশে সাপ।পণ তখাগ্তণি 'একবাব আউে। 

নেওয়া যাবে। 

ভারতের আদি ব| সব প্রথম যুগের শধিবাসীর! ছিল নেগ্রিটে! ব|“নিগোবটু” জাতীয়__মাফিক।ব অধিবাসীদের 

মতন চেহারা, তবে খর্বকাম। এব| সভ্যতাব নিশ্নতম স্তবে ছিল। বোর হয ভাবতেব উপকূল মংনেই এব। বাস 

ক'রত , এখন এদের বংশববদেব পাওয়। যায পারস্যাদেশেব অগ্রিকোণে পুর দ্গিণে, সমুদ্র পাবে, আব কিছ গণ, 

ভাবতে, তামিল আব মালয়ালী দেশে , এদেব আন্দামান দ্বীপে পাপয়া ঘাধ, আব ৭ম] মাঘ মালম উপদ্বীপে, 

।ব সুদূর নিউ-গিনি দ্বীপে । ভারতের অন্যত্র এরা লোপ পেয়েছে ।কীবা পরবর্তী বিজেতাদের সঙ্গে গিশে 

গিষে, নিজ স্বত্ব অস্থিত্ব হাবিযে' ফেলেছে । এদেব পে ভাবছে আমে 140৮ অন্িক-জাতীয় লোক। 

ইন্দোচীনের কোনও অংশে বর্ষা বা শ্যামে-খহ জাতির ভাষা, ধর্দ আব সভাতাব একটা বিশিষ্ট কূপ 

গড়ে উঠেছিল। পরে আসামের পথ 'দ়ে এদেব ভাবতে গ্রবেন ঘটি ভাবতে আযাদে আসবাব বন বন্ত 

এতাব্দী পূর্বে । অস্ট্রিক জাতীগ লোকেরা বাঙলাদেশে, উত্তবভাবতে, হিমালয়ের সাহদেশে, এমন কি পাঞ্জাব 

কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে, পড়ে, ওদিকে গুজরাট পযশ্ক উপনিবিষ্ট হয, আব দশ্সিণভারতে মালাবাব পর্ব? গিয়ে 

পৌছায়; এক সময়ে, প্র সারা ভারতবধময় এদেব বিস্তাব ঘটে। ভাবতে 'এব। সঙ্গে কাবে এনেছিল এদেব ভাষা, 

এদের ধর্ম-বিশ্বাস আব্অনুষ্ঠান, ইহলোক আর পরলোক সম্বন্ধে এদের নান| ধারণ মার অঙ্গ ব্গ কিছু ব্যবহাবিক 

বা পার্িব: শত্ধঃ চালো-মুখ লাঠি দিযে মাটি জীচড়ে' ধান চাষ কব! পান, আব কলা নাবকণ প্রভৃতি কতকগুলি 

ফলের আবাদ, | 1র বোধ হয় কাপাসের কাপড় বোনা , এবা তীর ধন্তকের পাবনার জান্ত, োগয় করে নদী 

পার হ-, এমন কি/বড়ো নৌকা! ক'রে স্মদ্র লঙ্ঘন ক'রে দূব দুর দেশেও গিত মোটের উপরে, আদিম ব। বধর 

অবস্থা থেকে ঢের,/উন্নত অবস্থায় এরা ছিল। সভাতার যে স্ুত্রগুলি 'এবা ভারতে আনে, সেগুলি এদেশে গঙ্গার 

টা 15 

তীরে আরও রি আর বর্ধিত আরও সমুদ্ধ হয । গঙ্গার দেশে এসেও) হন্বোচ।নের সা এব। যোগ হারায় 

নি__ডাঙ/পাথে বা সাগর-পথে এরা বর্মা আর শ্ঠামে যাওয়া-আসা ক র্ত। ইীন্দোচীনে এই অস্স্টিক-জাতীয় যার! রইল, 

তার//রী দেশময় ছড়িয়ে” পণ্ড়ল, আবার তাদের কতক অংশ মালয়-উপদ্বীপে গেল, সেখান থেকে স্বমাত্রা ঘবদ্ধীপ 

তি ইন্দোনেসীয় বা ্বীপময়-ভারতের ছ্বীপপুঞ্জে গেল ; এই ইন্দোনেসিয়ায় আবার পূর্বেকার নান৷ জাতির সঙ্গে এদের 

মিশ্রণ ঘটল; পরে ইন্দোনেসীয় দ্বীপাবলী থেকে আরও পৃবে ফীন্্ী, নিউ-হিব্রাইডীস প্রভৃতি মেলানেসীয় দ্বীপপুঞ্জে 

গেল; সেখান থেকে আবার আরও পুবে সামোঅ। তাহিতি মার্কেসাস্ পাউমোতু প্রভৃতি পলিনেসীয় দ্বীপপুগ্পে৪ এদেব 

প্রসার হ'ল, আরও এমন কি সুদূর হাওআইই, ঈন্টর দ্বীপ আর নিউ-ভ্রীলাণ্েও এর! গিয়ে পৌছুলেো৷ । এই অস্টিক 



১৭২ ৃঁ দ্বীপময় ভারত 

জাতির ভাঁষ। আর সক্করতি- পশ্চিমে-হিমালঘ থেকে কন্যাকুমীৰী পর্যন্ত ভারতবর্ম, মাঝে ইন্দোচীন আর মালয়-উপদ্ধী” 

আর ইন্দোনেসিয়।, আর পুবে মেলানেসিযা আর পলিনেপিয়।+_এই বিরাট ভৃ-ভাগ ব্যেপে বিস্তৃত হ'য়ে পাড়ল। মৃদ 

অস্স্ট্ক জান্তি যে সব জাগগাঘ গিষেছিল ত। ন্য__সব জীয়গাঁয় এ এই জাতীয় উপনিবেশিকেরা যে অবিমিশ্র অবস্থা 

ছিল ও|-ও নয়,_এই জাতীয় লোকের! ইন্দোচীন থেকে যখন মালয় উপদ্বীপ দিয়ে দ্বীপময় জগতে আসে, তখন এই 

জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের মিশ্রণ ঘটে ; আর এদের পদাঙ্ক অস্ুসরণ কারে অন্য জাতি 

বার। এই অঞ্চলে আসে, তাদের সঙ্গেও এর| বন স্থলে মিশে যায়। আর্ধদের আসবার বহু পূবে, ভারতের সঙ্গে দ্বীপময 

ভারতের লোকেদের মধ্যে এইরূপে যে ভাষা আর সংস্কৃতিগত একটা সাম্য ব৷ একা ছিল, ত। বেশ বোঝা 

ধায়। ভারত, ইন্দোচীন মাব দ্রীপমঘ জগতমঘ ছড়িবে, মূল অস্ট্রিকদের ভাষ। এই কয়টা শাখা-প্রশাথায বিভক্ত 

হ'য়ে পড়ে 2 

আদি অদ্িক [ ১1২৮০] জাতির ভাষা 

রঃ য় রর 
[ক] এশিয়খণ্ডের অ্স্টুক (৬5004591৮৮0) শাখা 2 [খে ] দ্বীপপুঞ্জের অর্ক (.৬1১601081৮)) আখ £ 

আপস [১] মোন্ ও খ্ের ( বর্ষা, শ্তান ক্োজ ) 7; মোই, বাহনার, প্রশাখ। [১] ইন্দেনেসীয় ভাষাবলী (মালাই, 

ঘ্যিএও, প্রতীৎ,ইন্দোচীনের কতকগুলি ভাষা ; সুন্দা, যবদ্বীপীষ, বলিদ্বীগীয় লম্বক, বাতাক্, 

সেলেবেসের ভাষা প্রভৃতি ) 

[২] চাম বা! প্রাচীন চম্পা রাজোগ-্যা, [২] মেলানেসীয_ফীজী, নিউ- 

আর তৎপর্ধায়ের আরও কতকগুলি ভাষা, হিত্রাইডীস্, নিউ-কালিডোনিয়। প্রভৃতির ভাষা, 

[৩] মালয়-দেশের সাকাই আর সেমাঙ) ৫ [৩] পলিনেসীয়__সামোআ, তাহিতি, 

[৪] নিকোবার-দ্বীপের ভাষা ; .. বাশআইহ,মাওরি প্রভৃতি ভাষা। 

[৫] বর্মার পালৌওঙ, ওযা, রিয়া ভাষা; 

[৬] আসামের খাসিয়া ' এ 
[৭] সাগুতাল, মুণ্ডারী, হো, কোরবা, কুরুকু, শবর, 7 ছে, 

গদব প্রভৃতি ভারতর “কোল” শ্রেণীর ভাষা ; নি ১. ৯» 

[৮] প্রাচীন ভারতের অধুনা-লুপ্ত অস্ট্রিক ভাষাবলী-[১), [৬], [৭7, চক রশ 

ঘনিষ্ট-ভাবে সংযুক্ত । 
র্ হা 

1% 

সাদি সা . 

7টি ৬ 

বড ৪: গা ক. 

হি 

পচ 

অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি যেখানে যেখানে প্রস্থত হয়েছিল, সে সব জায়গাতেই ১৭ 

জনগণ এক-ই ধরণের সভ্যত! গ'ড়ে তুল্তে পেরেছিল, তা নয়। ভারতবর্ষে গঙ্গার উপত্যকায় এরা 'মৃতটা উচ্চ 
সভ্যতার স্থট্টি ক'রতে পেরেছিল, অনুমান হয়, আর কোথাও তেমন ক'রতে পারেনি-_বহু স্থলেই বা 

অর্থ-সঙ্য. অবস্থায় ছিল; ভারতবধের অরণ্যানী-আচ্ছাদিত ভূখণ্ডে, ইন্দোচীনে আর দ্বীপময় ভারতের বন এ 

এর। নিজেদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারে নি। - ৭ 

এ সব হ'ল ভারতে আর্আগমনের বহু পূর্বের কথা। অস্ট্রিক-জাতীয় লোকের! তো উত্তর-ভারতের 
প্রায় সবত্র, আর দক্ষিণ ভাতের কতক অংশে, বিশেষতঃ একেবারে দক্ষিণতম প্রদ্েখে, বাস ক'রেছে-- 

/ 



পিস 

দ্বীপময় ভারত-_পৃব কথা রী ১৭৩ 
/? ঞ্ ট 

রর 

দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নাম দিথেছে, নিজেদের নানা শাখাব নাম থেকে তাদের অধুয্ষিত দেখেব অনেক 

অংশের নামকরণ করেছে । পরবতী ঘুগে আয ভামী ৃ 

জাত ভারতে এলে পবে আব আসক জাতিৰ গ৯দেশ 

বংখধরের। আর্য ভায। গ্রহণ কবলে পবে, এই সব ্ঃ (৫7 

নাম একটু-আঁধটু ব'দলে সংস্কত ভাঘান্রযামী কাপে (/ "২ 

রূপান্তরিত করা হা'খেছে। 

এই অনিক জাতির অস্তিত্ব হেতু গ|রত, 

ইন্দোচীন আর দ্বীপময ভারত এক সুত্রে গ্রখিত | 

তারপর” ভারতে দ্রাবিড-ভাষা পোক এল" রা 
€ হ) 

| 
. ৃ গরভারত এদেশ? 2 

পশ্চিম থেকে, এর কোথ। থেকে আমে আমব। চীন নি নি রর (ইজদাতীএইডদ্নেসিয়া কনার নসর] 7 এ থু. 

এখন৭ ত। জান্তে পারি নি, তবে অনুমান হয, 

এব| ভূমধ্য-সাগরেব ক্রীট-দ্বীপের প্রাচীন অপিবাসীদেব ভ।বত ও পৃঠত্তব-ভ।বত অর্থাৎ হান্দোচীন ও ইন্দে।নেসিয।য 

জ্ঞাতি , পবদেশে এশিযা-মাইনব হাঘে আৰ পাবঙ্ত গাচীন ঘখে আঁ সাক ত।মাৰ প্রমার 

হযে, আধ্যদেব আস্বাব আগেই ভাবভবধে এব প্রবেশ ববে।  প্রাপিডেব। বেশীৰ ভাগ পশিন-গবাছে আর 

দক্ষিণ-ভারতেই বাস ক'ব্তে থাকেউভব, মা আব পরব ভাপছেশ এপ বিস্তৃহ হাথে পছে, তিবেমনে হম, 

এদের প্রতাপ ব। প্রভাব উত্তর "গাব পুব ভারতে ততট। হঘনি। গাদি দাবিড গতি পহ্থ। মাণ-ওযাল। জাতি 

ছিল, কিন্তু ভাবতে গোল-মাথ।-দধাল| একটা জাতি আনেক গণনে বিস্তৃহ হানে পড়ে, এদের মমাক পবিচঘ এখন৭ 

পাঁওয়। যায় নি। দ্রাবিড় ধর্ম আব সভাত1, আব আসক ধর্ম গাব সভাত। এই দইথের মধো খাত প্রতিঘাত 

আর মিশ্রণ ঘটেছিল, পবষ্পরের মধো আদন-ঞদান ঘােছিল , ভাবতে এইকপে। আযদেব থামান পরেই) সুদ 

অস্্রিক, শুদ্ধ দ্রাবিড়, আর মিএ আঅরশিক-দ্রাবিড সভাতা গঠ্ে উঠেছিল । মতেখ ছা পাড়ে! আপ হছগ্প।তে 

ঘে বিরাট সভ্যতার নিদর্শন আবিক্ুৃত হামেছে (আব থ। এখন আলোচিত হচ্ছে 0 শিঠ সভাত। দ[বিডদেল ই, 

এইরূপ অন্রমান হয | বড়ো-বডে। বাড়ী-ঘর মন্দিবঘঠ ভোগ এই ম- তাপ একটা পাঠান বৈশিদা। আরসিকদের 

মধ্যে এদিকে অর্থাৎ বাস্থশিল্পে অতট। বিকাশ ঘটে নি বাপে পোপ হয হিবে টারবাগে আর সবগ গামা 

জীবনেই এদের সংস্কৃতি: সার্থকত। হঘেছিল। অনিক আর ভা বাচেব সভহা ই হচ্চে শাবনেৰ সশাতাব 

ভিত্তি, হিন্দু সভ্যতার কাঠামে। এখানেই গাড়ে উঠেছিল, হিপ জাতে গাব সভাতাব গড় এহ আিক-দ্রাবিড 

জাতি আর সভ্যতার মধ্যেণ। 

শেষে এল” আযেরা-_পুব-ইউরোপেব কোখাঠি আদ আদি বাসধুমি ছিল | খানে আনা প্লাটান মিসবা, 

বাবিলোনীয় প্রভৃতি স্বসভা জাতির তৃপনাঘ, বব অবস্থ/তেই ছিপ। কিশ্ু এদের কহকখলি অসাধারণ 

গুণ ছিল-_সংহতি-শক্তিতে কল্পন।খক্তিতে উদ্ভাবনী-শন্তিতে এ নেক গসঙা গতির চেনে ব। ছিপ, 

আর এরা বিশেষ-ভাবে কৃতকর্মা জাতি ছিল । আধেব৷ তাদের আদি বাস$দি থেকে পশ্চিমে দঙ্গিনে আনা দেখে 

নিজেদের ভাষ। আর মনোভাব নিয়ে ছড়িয়ে পড়েএক দপ গ্রীসে এসে গীসেব সভা জাতিকে জয় কবে তাদের সঙ্গে 

মিশে গিয়ে, তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা চালিযে' দিলে, মার তাদের সভাত। পবোপুবি নিনে ফেল্পে , গ্রীসের এষ 

প্রাচীন স্থসভ্য জাতের আর নবাগত অপেক্ষারুত কম সভ্য আধদের মিএণের ফলে, খ্রষ্টপুৰ ১০০০-এব দিকে গ্রীক 

জাতি আর সভ্যতার পত্তন হ'ল। সেইরূপ আর কয় দল আর পৃবাদোশে উত্তর-মেসোপোটামি্র আসে, দী্ত-গ্রাষট 

_ জন্মাবার ছু হাজার বছর আগে; এখানে পৌছে, এশিয়া-মাইনরের স্রসভ্য হিট্র-জাতি দু + 'আর আসিরিয়ার অন্থুর- 
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জাতির সঙ্গে আর্ধেরা*্সংস্পর্শে আসে”_এই-সব স্থসভ্য জাতির সংস্কৃতি ধর্ম রীতি-নীতির প্রভাব আর্ধদের উপরে 
এসে পড়ে। 'এখানেই) অর্থাৎ উত্তর-মেসোপোামিয়ায় আর উত্তর-পারস্তে, আর্ধদের ধর্ম একটী বিশিষ্ট রূপ নিয়ে বসে, 
যে রূপটা পরবর্তীকালে বেদের মধ্য আমর৷ অনেকটা পাই । বৈদিক ধর্মের আর সাহিত্যের তথা পারস্যের অবেস্তার 
ধর্মের আর সাহিত্যের পন্তন এই সময়েই । ভারতের বাইরে, আর্ধদে কতক অংশ মেসোপোামিয়ায় রয়ে গেল; 

1? আর যারা রইল, তার! ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিজেদের ভাষ! আর পৃথক সন্ত হারিয়ে ফেল্লে। 
,* কতক পৃবে পারস্তে এল, আবার পারস্য থেকে কতক অংশ ভারতবধে এল । খীন্ত-্রীষ্ট জন্মাবার প্রা দুই দেড় হাজার 
বছর আগে এদব ব্যাপার ঘ্টছিল। ভারতবর্ষে তার! কিছু-কিছু বৈদিক সুক্ত আর টবদ্দিক ধর্ম-_বেদির উপর আগ্তন 
*জেলে মাংস ঘী দুধ পুরোডাশ সোমধস দিষে হোম কা'রে ইন্দ্র অগ্নি সথুয পর্জন্য উষ্া অশ্বিদ্বয় বরুণ প্রভৃতি দেবতার 
'আরাধন|--এই সব নিয়ে এল | এদেশে তখন অস্টিক আর দ্রাবিড জাতীয় লোকের! রয়েছে ।  এর। সিন্ধু- প্রদেশে 
মোহেন্-জে-দড়োর আর দক্ষিণ-পাঞ্জাবে হড়প্লায বড়ো-বড়ে। শহর পত্তন ক'রেছে, গঙ্গার উপতাকায় এর| বস-বাস 
ক'রচ্ে | আর্দের সং্গ মা স্রুক আর দ্র(বিডদের 'গ্রথমট। সংঘাত হ'ল, পরে আস্তে-আস্তে উত্তব-ভারতে আর্যদের ভাষা, 
সভ্য অর্পসভ্য আর অসভ্য সব শ্রেণীর অনার্য গ্রহণ ক'রলে। এইবূপে উত্তর-ভারতে হিন্দু জাতির আর হিন্দু ধমের__ 
ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ আর জৈন মতের আর দর্শনের--উদ্ভব হ'ল, একদিকে আধ আর অন্যদিকে অনায অর্ক আর 

1 ্রাবিড়ের জগতেব মিশ্রণের ফলে। ১গামাদের পৌরাণিক আর তাষ্ত্িক দেবদেবী আর আচাব অন্নঠান, আর তিন্দ 
/ দর্শন, বহুল পরিমাণে অর সীক আর ভ্রাবিড জাতিরই কৃতিত্ব। আমাদেব পুরাণ আর প্রাচীন ইতিহাসের কথ| অনেক 
অংশে যে আধ-পূর্ব যুগেরই কথ।, অ্স্ক আর দ্রাবিড জাতির বাঁজা-রাজড়াদেরই, কথ, এই রকম একটা ধারণ। 
আজকাল দীঁড়িয়ে' যাচ্ছে পরে এই সব অনাথ কথা আর কাহিনী, সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হায়ে, এই যে নোতন নিশ্র 
সভ্যতা জয্মাল--হিন্দু সভ্ভতা--তার অঙ্গীভূত হায়ে যায়। খ্রষ্টপৃব প্রথম সহস্রকের মধ্ো-__বুদ্ধদেবের সময়ে ব| 
তার কিছু পরে-_উত্তর-ভারতে প্রাচীন হিন্দু অর্থাৎ মিশ্র বৈদিক-পৌরাণিক-আগমিক আর আজীবিক-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম 
আর সভ্যত। তার স্বকীয় রূপ গ্রহণ ক'রে ব'স্ল। উত্তর-ভারতে গঙ্গার উপতাকায় এই মিশ্রণ-কার্য ঘটল; আর মিশ্রণের 
পরে, জগতের-_বিশেষতঃ এশিয়ার--ইতিহাসে, প্রাচীন ভারতীয় এই ধর্ম আর সংস্কৃতি, ভাবতের আর্ভাষ! সংস্কৃত 
যার প্রধান বাহন হ'ল, সেটী একটা প্রভাবশালী শক্তি হ'যে দাড়াল। আস্তে-আস্তে উত্তর-ভারত থেকে সেই শক্তি 
সমগ্র ভারতে প্রস্থত হ'ল-_বাঙল! দেশে এল" বাঙাল। দেখকে আধ-ভাষী কারে, হিন্দু অর্থাত ব্রা্মণ্য-ধর্মী, বৌদ্ধ আর 
জৈন কারে দিলে ; সিশ্কু আর সৌবীরে গেল; অন্ধ কর্ণাট দ্রবিড় কেরলে গেল-_শেষোক্ত কয় দেশে, উত্তর-ভারতে 
উৎপন্ন এই নবীন সভ্যতার বাহন আর্ধভাষা, সেখানকার আদিম দ্রাবিড়দের ভাষাকে মাবৃতে পাবুলে না, কিন্ত 
উত্তর-ভারতের এই মিশ্র ধর্ম আর সভ্যতার জয়-জয়কার সেখানেও হল । 
৬ তার পর, এই সভাত| ভারতবর্ষ ছাপিয়ে” বাইরে গিয়ে পড়ল; কোথাও বৌদ্ধ ভিক্ষু এ২ সভ্যতাকে 

শিয়ে বা'র হ'ল, কোথাও ঝা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মী বেনিয়া আর রাজা, আর তাদের ' দ্বারা আনীত ব্রাহ্মণ গুরু আর 
' পুরোহিতের সাহাযো এর প্রসার হ'ল। ভারতের -অন্ট্রিক জাতি, এই সভাতাকে গড়ে তুলতে সাহাষ্য 

ক'রেছে, দ্রাবিড় আর আধের দান তারা গ্রহণ ক'রেছে, অনেক স্থলে নিজেদের ভাষা ত্যাগ ক'রে তারা আর্ধের 
আর ত্রাবিড়ের ভাষাও নিয়েছে। এই নবীন সভ্যতাকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে-সঙ্গে, তারা ইন্দোচীনে আর 
€ীপময়-ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের কাছে এর খবর এনে দিলে। ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যো। 
কখনও লুপ্ত হয় নি-স্থল-পথে আর” জল-পথে, বর্ণা আর শ্টামের আর মাল্য় আর ত্বীপাবলীর অস্ট্রিক 
জাতির সঙ্গে সংস্পর্শে বরাবরই রক্ষিত হ'য়ে ছিল) এখন নোতুন ক'রে হিন্ধর্য আর সভ্যতার জোর পেয়ে, 
এই সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হায়ে উঠল। ভারতের বাইরের অস্টিকেরাও এই জিনিস সাদরে গ্রহণ ক'রলে। নোতুন 
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ক'রে ভারতের প্রভাব আখের ভাষা আর আধ-দ্রাবিড-আ সক ধর্ম আব সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচীনে আর দ্বীপময় ভারতে গিয়ে পণ়ল, এ সব দেশের লোকের। যাব। ভারতে পিহনে 'পাড়েছিণ, তার! শক্তিশানী ভারতের স্পর্শে এসে যেন নব শক্তিতে নিজেদেবও ্ুপ্ত গুণাবলীকে জাগ্রত কবে তুললে, তারাও স্থসভা হয়ে 
উঠ্ল,__এক অভিনব ভারতের-__দ্বীপময" ভারত্র__পন্তন হল। অন্রমান হঘ, মীশ্ত-খ্ীষ্ট জন্মাবার ঢু' চার শ' বব আগে থেকেই ইন্দোচীনে আর ইন্দোনেসিয়াব সংস্কত আব প্রারুত ভ(য। নিবে তরঙ্গণা আব বৌদ “ গিযে পৌছায়। 
৬০ হিন্দু সভ্যতার এই প্রসার, প্রথমটাম ভারতের সঙ্গে ইন্দোচীন তথ দ্বীপমম ভারতের বাখসায-ঘটিত যাওয়া- 

আসা লেন-দেনের স্থত্রকে অবলম্কন করেই আবস্ত হাযেছিল। ভাবত থেকে যে সব ওপশিবেশিক দ্বীপময় 
ভারতের যায়, তারা গুজরাট, তামিপ দেশ, কাঁপগ্গ ব| তেলুপ্ত আব উড়িখ। দেশ, আর কিছু পরিমাণ বাঙলা, 
দেশ থেকে যায়। শ্রীষ্টীয় দ্বিতীযফ এতকে দাক্ষিণাতোর অন্ধ, বাজদেব মুায ঢুউ-মাস্তল-পযাপ। জাহাজের 
প্রতিকৃতি আছে; অস্কমান হয়, মুদ্রায এইরূপ জাহাগেব চিএ এই সদন ভাবতীধদের সম রযা। কবে দীপমঘ ভাবতে 
আর ইন্দোচীনে প্রসারের কথাব ইঙ্গিত কার্ছে। দক্ষিণ-ডাবতের পোবেদের দীপময ভানতে 'কিলি৬ত বলেন 
কলিঙ্গ দেশ অন্ধদের অধীনে ছিল, এই 'কিলি৬” নাম এই সমথেব ক থ|ব স্থিতি বহন কবে রাখেছে। দক্ষিণ ভাবতেব 
তামিল দেশের পল্লব-বংশীষ বাজারা, কা্ধীপুর ছিল হাদেব বাঙ্ধানী, উদেব সমবে দীপমণ ভাবত আধ ইীনো চীনের 
অনেক অংশ ভারতীয ্পনিবেশিকদের অবীন হয়ে গিয়েছিল । এ হচ্ছে বষটায সঙ্গম অষ্টম এতকেব কথা। এব 
বহু পূর্ব থেকেই এ-সব দেশে ভংরতীযদেব গতাথাতে খবব পাই । খবীক উগে।প-কাব ফোলেমাই ছষ্ ব! উলেমি খীষ্টায 
দ্বিতীয় শতকে যবদ্বীপের কথ। লিপিবদ্ধ করেন-_দবদ্ীপেব নাম তিনি স্টনে লিখেছেন 180)80791, এব থেকে, এ দেখেব 
সংস্কৃত নামকরণ দুহা জার বছরের আগে যে হায়েছিল, | নিশ্চিত। যবদীপেব প্রাচীন পুবাণি অভাবে, টান প্রথম শতকে 
4001 9815৮ আজি শক" নামে একজন ভাবতীয বাজ। গুজরাট থেকে ধবদীপে গিয়ে প্রথম উপশিবেশ স্বপন কবেন, আর 
তার থেকে যবদধীপে প্রথম হিন্দ ধ্াজবংশের উদ্ভব হয। এ পদ্য দ্বীপণ ভাবতে যতগুণি সংস্কৃত আঙ্গশাসন পাঞ্া 
গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে বোণি৭ দ্বীপে গ্রাপ কতগ্ুপি লেগ, পর্ববোণিঞ্তে টে” নামক 
প্রদেশে এগুলি পাওয়। গিয়েছে । এগুলি আন্টমানিক ৪০০ খ্রীঞ্াকের দিকের ভাবতীম দক্ষিণী পিপিতে লেখা, সংস্কৃত 
ভাষায় । মূলবর্মা ব'লে একজন রাজ। ব্রা্গণদেব দ্বাব! এ স্থানে বৈদিক মন্ভ কবিদেছিপেন, তার উল্লেগ আাছে। বো|ণওতে 
সব চেয়ে প্রাচীন লেখ আর কতকগুলি প্রাচীন শৈব আর বৌদ্ধ মাত পাঞ্জ। থেলে৭, ঈ দীপে শ/বতীঘ সভা, 
যবদ্বীপের মতন সমৃদ্ধ হ'তে পারে নি। এই বোর্ণিণব মুত গুলিব পো পিটা-বাপূুনা নামক স্থানে প্রাপ অতি হন্দব 
একটী তামার বুদ্ধমুতি এখন বাতাবিয়ার বক্ষিত আছে, দ্বীপঘণ ভারতের শিল্পের নিদ্শনের মপো এটা একটা বু 
স্বরপ। বোধ হয় বাণিজোর কেন্দ্র, বোণিও থেকে যবদ্বীপ আর শ্রখাঙ্রার বিশেষ কবে জেঁকে ওঠায়, বোর্ণি পতে 
ভারতীয়দের যাতায়াত কম হযে পড়ে। বোণিওর পাজ| মূলবর্ম।র পিপির প্রা পরশ বছর পরে, পশ্চিম-ঘবদ্ধীপে 
বাতাবিয়ার কাছে তারম-রাজ' পূর্ণবর্মাব চাবগানি ছোটো-ছোটে। শিণাল্ধে পাপ আাধ_এপ্ডলি৭ সংস্কৃত 
ভাষায় দক্ষিণী অক্ষরে লেখা; তিন খানিতে বাজাব পাণেব ছাপ দেখ! আছে, আধ একখানিতে রাঙ্জাব 
হাতীর ছু পায়ের ছাপ খোদা আছে। তারূন-দেশেব স্মৃতি এখন বাতাবিষার পূবে অবস্থিত তারুম মদী বন 
ক'র্ছে। পৃথবর্মার্ পদাঙ্ক-সংবলিত লিপি কযটী এই £₹_- 

| ১] (ক) বিক্বন্তস্তাবনিপতেঃ (খ) শ্রীমতঃ পুবিশ্রনঃ | (গ) ভারননগরেন্ন্ত (ঘ) বিষেঞারিব পদদ্বযম ০ 
[২ ] (ক) শ্রীমান্ দাত। কৃতজ্ঞে। নরপতিরসমে। ঘঃ পুর! তাক্নায়* নান প্রীপূণ্নবন্ম। প্রচর রিপুশরাভে্যা- 

বিখ্যাতবর্ো!। (খ) তস্তেদম্ পাদবিল্বদ্য়ম অরিনগরোৎ্সাদনে নিত্যদক্ষম্ ভক্তানাং সন্তপাণাম ভবতি সুখকর" 
শ্ল্যভূতং রিপুনাম্ ॥ 



১৭৬ 
পা স্পা শা ৪ 

[৩] -- জয়বিশালশ্ত তারুমেন্্রস্ত হস্তিনঃ ---- এরাবতাভস্ত, বিভাতীদম্ পদদ্য়ম। 

দ্বীপময় ভারত 

[৪7] (ক) পুর রাজাধিবাজেন গুরুন। পীনবাহুন। খাত খ্যাতাম্ পুরীম প্রাপ্য ( খ) চন্ত্রভাগার্ণবং 

ঘযৌ। প্রবর্দমান-দবাবিংশদ্ বংসরে শ্রীপ্তণৌ্গম| নবেন্র্বজভতেন (গ) শীত! পুষ্নবন্মণ। ॥ প্রারভা ফান্ধনে 

বোণিও-্বীপে প্রাপ্ত তাম-নিমিত প্রাচীন বুদধমুক্তি 

উপদ্বীপে, যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে-_সরাসরি ভারত থেকে ব্রাঙ্ষণাদির গমনের প্রমাণ আছে। ব্রাঙ্গণ বোর্ণিও দ্বীপে 
প্রথমটায় যান, পরে বোরিওর সঙ্গে ভারতের সংধোগ লোপ পামন। স্থমাশ্রার শ্রীবিজয় বা শ্রীবিষয় রাজোর 

শৈলেন্দ্-বংশীম রাজার শ্রীষ্টীয় ৮৯ শতকে, আর তার পরে যবদ্বীপের রাজারা, হিন্দু সভাতা৷ চারিদিকে ছড়িয়ে দেন__ 

মালয়-উপথ্বীপে, স্থনাত্রায় নান। স্থানে, ফিলিপীন দ্বীপপুধে ॥ ত্বীপময় ভারতের যাবতীয় ভাষায় প্রচুর সংস্কত আর অন্য 
ভাবতীগন শব্দের অস্তিত, হিদ্দু সভাতার প্রচারের একট। প্রমাণ) এ ছাড়া, শ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের জীবনে-- 

মাসি খাত। কুষ্ণা্টমীতিথৌ চৈত্রশুরুত্রয়োদশ্যাং দিনৈঃ 

সিদ্ধেকবিংশকৈঃ (ঘ) আঘাতা যট্সহশ্রেণ ধন্তষাংস- 

এতেন চ দ্বাবিংশেন নদী রমা। গোমতী নিম্মলোদকা ॥ 

পিতামহণ্স। বাজন্নেিবদাধা শিবিবাবনিম্ (৬) ব্রহ্ষণৈ্গো- 

সহশেণ প্রধাতি রুতদক্ষিণ। | 

(শেষোক্ত শিলালেখ থেকে জান যাচ্ছে যে আগে 

ব|জাধিব(দ গুরু কুক চন্ভাগ। নদীর খাত কাট! ভ'যেছিল, 

চন্দভাথা। শী, শহবেব পাশ দ্রিনে গিঘে সাগবে পাডেছে। 

বাজ। পৃণবর্ম]। বাজত্বেব ১৯ বহসবে গোমতী শদীব খাত 

কেটে ধেন-াভাজাব এক শা বাইশ পন পন্থ। এই খাত 

এভ নদী আগে (বাগান) পিতামহ বাজধিব শিবিবভমি 

ভাসিনে' নিষে গিবেছিল » নদীব উদ্দেশ্যে ব্রাঙ্গণদেব দ্বারা 

এব হাজাব গোরু দান কর! হ'যেছিল | 

এই পণবর্ষ। কে, ভাবতীঘ, কি যবদ্বীপীঘ, কি মিশর, 

_-জাতিতে কি ছিলেন, কিছুই জান। যার না। তবে তীব 

লেখগুলি থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝ! যাচ্ছে ষে, স্তী্টীয় ৪০০ 

সালেব মধ্যেই, যবদীপের অনেকট। অংশ ভারতেরই 

সামিল হযে গিরেছিল।  চীন। পবিব্রাঙ্ক ফহির়েন্ 

ভারতে এসেছিলেন, খ্রীষ্টান ৪০* সালেব দিকে; তিনি 

উল্লেথ কারে গিষেছেন থে যবদীপে ব্রাঙ্মণাধর্মীবলম্বীদেরই 

প্রতিপত্তি বেশী, বৌদ্ধ বেশী নেই । ভারতীয় হিন্দু অর্থাৎ 

মিএ অট্টিক-দ্রাবিড-আর্য সভ্যতাকে যবদ্ীপের অস্টিক 
মালাই জাতির লোকের! দ্রুত গ্রহণ ক'রতে থাকে । দ্বীপময় 

ভারতের সবত্র খাস ভারত থেকে ব্রাঙ্গণ ব। শ্রমণের 

আবিতাব হয় নি। কতকগুলি জায়গায় ভারতীয় সভ্যত। 

গৃহীত হ'লে পরে, সেখান থেকে স্থানীয় লোকেদের দ্বারাই 
অন্থত্র এই সভ্যত। বিস্তৃতি লাভ করে। স্ুমাত্রায়, মালয়- 

এ পাশা সলাত পিল সপ পাটি শী শীত তা লশ শর্ট এ পলা পীর 



দ্বীপময় ভারত-_পূর্বকথ। ১৭ 

্টীদের শিল্পে ধর্মে রীতি-নীতিতে মনোভাবে-__সনত্রই প্রতাক্ষ- আব অপ্রতাক্ষ-গাবে এই সভ্যতার ছাপ বিদ্যমান । 

কতকগুলি জা'ত- একেবারে জঙ্গলের ভিতব বারা বরাববই কাটিয়ে” এসেছে তাদের মদ্যেও এই প্রভাব গিয়েছে, 

তবে তার! যবদ্ীগীয়দের মতন স্থসভ্য হ'তে পাবে নি। কতকণগ্চলি জাত আবাব এখন পধন্ক৭ আধিম ববব 

| 
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শখ. ২615 4951 
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পা শিপ শপ সপ ও পি উজ 

সুমাত্রার বন্ভ জাতি (আদিম অবস্থার অস্টট্রক জাতি ) বোর ডায়াক জাতির মেয়ে পুরুষ_ মেয়েদের 

গায়ে বেত জড়ানে। (আদিম অবস্থার অপ ট্রক জাতি) 

অবস্থাতে রয়ে গিয়েছে; গৌড়াতেই খুব সম্ভব এর যবদ্বীপের আদিম অধিবাসীদেব মতন গতটা উপ্নতি করতে 

পারে নি, আর ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ-ভাবে তাদের মধ্যে কার্য ক'রতে পারে নি। বোণিএর ডায়াক জাতি-- 

এদের মধ্যে অন্যতম । আদি অস্ট্রক জাতির অতি-প্রাচীন অসভ্য ব| অসত্য অবস্থাব কতকট। পরিচয় এদের দেখেই 

, অনুমান কর! যায়। ভারতের বর্ধর অন্স্টিক খাসিয়া জাতি ঠিক দে অবস্থায় এক পুরুষ পূর্বে ছিল, আর থে 

অবস্থায় নাগ! ইত্যাদি মোঙ্গোল শ্রেণীর কতকগুলি জাতি এখন৪ আছে । তবে পৃরে। সত্য না হ'লেও, এদের 

একটা বিশিষ্ট সংস্কতি আছে । এদের বাস্ত-শিল্পে, নকশার, কাঠের খোদাই কাজে, আর নাচে তার প্রকাশ। 

কিন্তু স্থমা্রা, যবদ্বীপ আর বলিখবীপের লোকেবা ভারতের সভ্যতাকে একেবারে আম্মসাৎ ক'রে নিয়ে, যেন 

ভারতীয় বনে গেল। গ্রীষ্টায় প্রথম সহশ্রকের কথা আমর। এখন. কিছু-কিছু জান্তে পার্ছি। খ্রীষ্টীয়' সপম- 

অষ্টম শতকে ভারতের" পল্পব-বংশীয় রাজাদের প্রভাব খুব বেশী ক'রে পড়ে। যবদ্বীপে সব চেয়ে প্রাচীন 

মন্দির যা এখনও বিশ্যমান আছে, সেগুলি মধ্য-যবদ্ীপের উত্তর-অংশে 1)100% দিএ$ বলে এক মালভ্মিব 

*১৩ 



৯৭৮ 
প পা 

দ্বীপময় উনি * 
শি তত রা ক পাশিল পা শি পি তা পা শাঁপি পা্িপাদিপা তি 

উরে জা সরি রা রা জি পাথরের মির ভগ্ন দশা ভি ডচেরা সেগুলিকে এন 

চুম।নাব আদিম অধিবাসী--তুবড়া ৭।ণী বাজ|ইতেছে 

এটা বেশ বোঝা যাষ। সন্নহ 

অর তৎপুত্র সঞ্চঘ৮এই দুই 

জন রাজ্জার নাম মধা-ঘবদ্ধীপের 

শিলালেখে পাও! যায়। তার 

পরে পূর্ব-যবদ্ধীপে দেবসিংহ আর 
তৎপুত্র গজায়নের নাম পাঞ়। 

যায়, এরাও শৈব ছিলেন-__ 

মধ্য-যবদ্বীপের রাজাদের সঙ্গে 
এদের রক্তের সম্পর্ক ছিল ব'লে 

অন্তমান হয়। তার পরে পশ্চিম- 

যবদ্ীপ, ,স্থমাত্রার শৈলেন্দ্র-বংশীয় 

বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে আসে। 

এই রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত 

রি দি/ ৮/১গিইর 

সংগ্র ক'রে রেখেছে । দিএও-এ শবধর্মের এ 

কেন্দ্র ছিল। মন্দিরগুলি এখন পগুবদেব নদে 

সঙ্গে জড়িত-13111)7, 1 11].00111- 

1১)11000 

$7000001)) 

১010৬0, /011197, 

11107718011) 30101007011) 45৬60107 অর্াহ ভীম, 

অজুনি, নকুল-সহদেব, খটেখ্কচ, বাস, পাঞ, 

শ্রীকান্তি বা শিখণ্ী, শ্ভদ্র।। অশ্বথাম। প্রভৃতি 

(51000107101), 

পাত্র-পাহীদেব নাম এক-একটা খালি মন্দিঃব এখন 

দেপন। হযেছে । 

মন্দিবগুলিব নামকবণ আব সেগ্তশিব অবস্থান 

থেকে, মাদ্রাসেব দর্গিণে মহাব্লিপুবে পল্লব বাজাদেৰ 
তৌপদী, অঙ্গন, ভীন, ধর্মরাজ আর নকুল-সহদেব 
রথেব ব। পাহাড়কেটে তৈরী মন্দিরেব কথ মনে 

পড়ে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিবের গঠন-রীতিব সঙ্গে 

ঘবদীপের এই প্রাচীনতম মন্দির-গুলিব গঠন-গত 

সাদৃশ্য দেখ। যাম। ভারতবর্ষে মহারাজা অশোকের 

াগে পাথরের মন্দির তোলার রেওয়াজই বোধ হব 

ছিল শ।। আব গুপ-সমাট্দের পরের সময থেকেই 
উট আব পাথরের বডে।-বড়ে। দ্রেউল তোলাব 

রীতি গ্রধর্িত হয়। গ্রী্টীয চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক 

পধ্যন্থ যবদীপে ব্রা্ষণা ( শৈব ) ধর্মের প্রাবল্য ছিল, 

বোিওর ডায়াক্ জাতীয় মেয়ে-_কাপড় বুনিতেছে 



দ্বীপময় ভারত-_পুবৰকথা ১৭৯ 
৯ উসছিন সি পা এপ্স সিটির ০:৬০ ১৫ মর্উরিসির উপাত্ত তলা প্রি পাস ৩ 

ছিলেন, এদের প্রতাপ ছ্বীপম্য় ভারতের প্রা সর্ব পৌচেছিল, এদেব আমলে এবশঙ্গীপ বা গ্রমা ঘা, মহানান ।বীগগ 

র্ নমেব এক নন্গ বেশ হাখেদাড়ায,। চীন থেকে, এমন কি 

ভাবত বন থেকেও শিক্ষার্থাব। সম থাম পাছত আস্ত। 

₹.-২৯% শৈলেছধ রাগাদেব বাজধানীণ নাম হিল স্রীবিজয় বা 

2 ০৭ £. 

| টিভি 
(কহ 
লি :2 8 287 
[11 0101110 
[ট্রি টা, শি ৫ খন 

জিডির 255 রতি 

পম ০ নিন 
০70 হিলি ডলি লিলি উছা আচল পএসহ 

দক্ষিণ ভারতের ( তামিল-দেশের ) প্র।চীন মন্দিবেব গঠন ণলী ববদ্ধীপের দিণ-উগতাকার একটা মানারের গঠন 

“বিষন্ন - আধুনিক পালেমবাঙ 

নগরের কাছে এই নগব প্রতিষ্ঠিত 

ছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের সঙ্গে 

ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট যোগ ছিল 

রাজ! বলপুব্রদেব ৮৯০ স্্রীষ্টান্দের 

দিকে নালন্দাতে বৌদ্ধ মন্দির 

প্রতিষ্ঠা কারে তার খরচের ন্য 

গ্রাম-দান করেন) এ খবর 

নাপন্দায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে 

আমরা পাই। যেরকম জাহাজে 
ক'রে তখনকার দিনে ভারত আর 

দ্বীপময় ভারতে যাতায়াত হত, 



১৮০ দ্বীপময় ভারত 
পি এ সিলাসিাটি পা পাক 

রাখবার জন্য এই রকম জাহাজের গায়ে আর একটা কাঠামো লাগানো থাকৃত। ফিলিপীন দ্বীপের ৮154 জাতির 

নামে এই শ্রীবিষয়' ব| “বিষয়” দেশের শাসকদেরই ম্মতি রক্ষিত হয়েছে ।_-অষ্টম শতকে, শৈলেন্দ্র রাঁজার। মধ্য- 

যবদ্বীপে কতকগুলি অতি স্থন্দর বুদ্ধমন্দির তৈরী করেন, এগুলির মধ্যে জগছিখ্যাত 13০:০-13০01০০ বা 

13807130000 বিরবুছুর? অর্থাৎ 'বুছুর-গ্রামের বিহার সব চেয়ে প্রধান_পথিবীর এক আশ্ষ বস্তু এই 

.. মন্দিরটী ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিষে এটা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হ'র়েছিল। শৈলেন্দ্র রাজাদের অধিকার যবদ্বীপে 

বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। অষ্টম নবম শতকের মধ্যেই এরা যবদীপ থেকে বিতীড়িত হন, আবার ঘবদ্বীপে 

্রাহ্মণ্য-ধর্মীবলম্বী রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। শৈলেন্দ্রবংশ কিন্তু স্মাত্রায় বহু শতাব্দী ধরে স্তিমিত-প্রতাঁপে রাজত্ব 

ক'রতে থাকে, পরে গ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকে যবদ্বীপের রাজাদের অন্দীনে আসে, আর তার কিছু পরে মুসলমান 
মালাইদের হাতে পড়ে এই রাজ্যের ধবংস হয়| 

্বীষ্টায় নবম শতকে স্বাধীন রাজাদের হাতে যবদ্বীপের হিন্দু সভাতার এক নবীন উন্নতির 
যুগ আরম্ত হ'ল । বর-বৃছুরের শৈলেন্দ্র রাজাদের বৌদ্ধ কীতিকে যেন পরাভূত কর্বার উদ্দেশ্যেই যবছ্ীপের 

স্বাধীন রাজারা মধ্য-যবদ্ধীপে 1১000) গ্রা্থানানের বিরাট মন্দির-শ্রেণী গ'ড়ে তুললেন এও যবদীপের হিন্দু 

সভ্যতার আর এক আশ্চর্য সষ্টি; এখানে আছে ব্রঙ্গ। বিষ শিবের তিন্টী বিরাট মন্দির, আর তার আশেপাশে 

দেড়-শ*র উপর ছোটো মন্দির | প্রান্থানানের শিবের মন্দিরের গাঁষে রামাযণেব চিত্র খোদাই করা আছে-_খাস 

ভারতবর্ষের ভাঙ্কর্ষে এত শন্দর জিনিস খুব কমই আছে । বামায়ণের চিত্রাবলীর মধো, এব চেষে বড়ে। আর সুন্দর 

আর কিছু হয় নি। বর-বুদ্ররের গায়ে খোদিত বৌদ্ধ চিত্রাবলী, আর এই রামাধণের চিত্র--এই ছুটী হচ্ছে, 

ভারতের বাইরে ভারতীয় শিল্পের ছুটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ( প্রাস্থানানের রামায়ণ-চিত্র “প্রবামী'তে পূর্বে বেরিয়েছে, 

এ সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী'তে মত্পপ্রণীত সচিত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টবা 1) 

মধ্য-যবদ্ীপে এর পরে বাস্ত-শিল্পের ব। অন্য রকমের শিল্পের নিদর্শন আর বিশেষ কিছু পাওয়া যাঁয় না, ষবদ্বীপের 

রাজপাট আর সভ্যতার কেন্দ্র খরীষ্টীয দখম শতক থেকে মধা-যবন্ধীপ ত্যাগ ক'রে পূর্ব-যবদ্ধীপে সারে গেল । খ্রীষ্টী় 

৯০০ থেকে ১৫০০-__এই' ছ" শ' বছর ধ'রে যবদ্ধীপের হিন্দু যুগের ইতিহাস, পূর্ব-ঘবদ্বীপের কতকগুলি রাজ্য, পর- 

পর যাঁদের উখবান হয়েছিল, তাদের অবলম্বন ক'রে । এই রাজ্যগুলি হচ্ছে, (১) 70010 কেদিরি (অন্য নাম 

1১110]. পঞ্চলু বা 1): দহ )--১০০০ থেকে ১২২০ পর্যন্ত ; (২) 1)121018 জঙ্গল বা 9109811 সিংহসারি, 

১২২০ থেকে ১২৯২ পধন্ত); আর (৩) 131]%ম-0]:% বিশ্ব-তিক্ত ব। 01912-1)21)1 মজ-পহিৎ--১২৯২ থেকে 

১৪৭৮, মতান্তরে ১৫২০ পধন্ত। মজ-পহিতের পতনের সঙ্গে-সঙ্গে যবদ্ধীপে ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পতন, আর 

হিন্দুযুগের অবসান । 

এই ছ” শ' বছরের ইতিহাস যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের । ্রীষ্টীয় ৯০০-র পর্বে যুব্দ্বীপের সূ 

পূরাপূরি ভারতীয় সভ্যতাই বল! চলে-_যবদ্ীপের শিল্প দেখে, তাতে ভারতের খ্পনিবেশিকদেরই হাত যে চোদ্দ 
আনা রয়েছে তা বোঝা যায়-যবদ্বীপের মালাই বা ইন্দোনেসীয় জাতির পরিচয় তাতে ততটা পাই না। 
কেদিরি, সিংহসারি আর মজ-পহিৎ যুগে যবদ্ীপের অধিবাসীরা ভারতীয় শিল্পকে আত্মসাৎ ক'রে, নিজেদের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাকে নোতুন রূপ আর নোতুন প্রাণ দেয়; ইন্দোনেসীয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা যুক্ত হু'য়ে, ভারতের 
শ্্পির একটী অভিনব প্রকাশ এই ভাবে যবদ্বীপে ঘটে। কেদিরি-যুগে স্বীয় ভাষায় সাহিত্যের পত্তন হয়। 
যুব্ধীপে অনেক সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়া গিয়েছে” আর এই যুগে যবদ্ধীগীয় ভাষাতেও অন্থশাসন উৎকীর্ণ হ'তে 
থাকে। য্বহীপীয় বর্ণমালা দক্ষিণ-ভারতের বর্ণমালা থেকে উৎপন্ন, উপর-উপর দেঁধতে কতকটা গ্রন্থ বা তামিল 
অক্ষরের মতন । 

জজ 



্বীপময় ভারত-ূর্বকথা ১৮১ এ তপাকী 

জারানিও ৯৩০ টানে র রাজ। 001 দি প্ৰ-যবদীপে একটা বাজবংণ প্রতিষ্ঠ। কবেন। এব আনেক 
মন্দিরাদি স্থাপনের অহ্ঃশাসন পাওয়া গিয়েছে | সিন্দোকএব বংশের এক রাজকুমারীব বিষে হয ব ল্থীপেব খাঁজ। 
উদয়নের সঙ্গে; উদয়নের ছেলে 
1)1121):2% এল লগ । এল বিষে ধবর্ধীপ ও বানিদ্ীণ 
করেন যবদ্বীপের রাজ। ধর্মবংশের 

মেয়েকে । এই রাছা ধর্মবধণের 

সময়ে সংস্কৃত মহাভারতের যব- 

ঘবীপীয় অনুবাদ হয়। ধর্মবংশ 
ৃ ধবদপ ৪ ব্য ৃ পশ্চিম-যবদ্ধীপের শব্রদের দ্বার। ( সুণা জি) শা পরা 

পরাজিত হন, কিন্তু তাব জামাত 
এল শক্রদের বিতাড়িত ক'রে যবদ্বীগ ও বলিঘাপ 

পর্ব-যবদ্বীপে একচ্ছত্র রাজ হন (১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ )। এলনছেব বশে জযাভঘ ন।মে একজন বাচ। »যেভিনেন, তাপ 
কথ| যবদ্বীপের লোকের! এখনও গ।নে কবিতা নাটকে শুনে থকে । 

সিংহসারিতে প্রথম রাজত্ব কবেন ১৭) 8101 কেন্ আাবোক বা বঙ্বাজস। ইনি চাষ!ব পপেব ছেলে ছিলে, 
ধীরে-দীরে নান। খুন-খারাপির মধা দিয়ে, পব-যবদ্বীপেব অনীগব হন । ১১১১ থষ্টাব্দ)। এব বংখেব চতর্থ বাজ। 
বিফবর্ধন যবদ্ধীপের অনেক অংশ দখল করেন, তখন সিহসাবিব গ্রতাপেব ক। চীন আব ভব পথ 'পীছ|য। 
১৯৬৮ সালে এর মৃত্যুর পরে এব ছেলে রুতনগর বাজ! গন, জা তাৰ আমলে যবদীপের অধিকাৰ দ্বীপমথ ভাবতেব 
অনেক অংশে বিস্তৃত হয। মাত্রান্বীপে যদ্ধউপলক্ষো রুতণগবেব অন্সপপ্চিতিকালে তার মন্ত্রী আর বন্ধু 
বীররাজ তার বিরুদ্ধে নান! ষড়যন্ত্র করে। ইতিঘপো চীনের মোগ্গোণ সমাট কবলাই' খান্এর আজ্ঞা চীনা, 
সৈন। যবছীপ আক্রমণ করে। নান। যদ্ধ-বিগ্রভ আব যঙ্যন্ত্ের পরে, রুতনগবের জামাত রাদেন্ বিজন, শ্বশুরের 
তার পরে, বিরোধী দলকে পবাস্ত কারে বাজ| হন, আব ১২৯২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত ম্-পহিৎ (সাস্কৃতে বিদ্বতিজ 
ব “তিজ্শ্রীফল' ) নগরে 'রুতরাজস জযবধ ন" নাম নিষে অভিমিক্ক হন, 

(েদিরি যুগে যবদ্ীপের ভাষা- ধা-সাহিত্যেব পত্তন, হয, সিংহ্সাণি যগে নোতুন কীবে শিল্প-ভাঙ্গয আর 
ধা্ত-গঠনের বিকাশ হয়; আর মজ-পহিৎ যুগে সমগ্র দীপমব- ভবতে যবদীপেব এবচ্ছত্র সামা ঘটে। রাজ। 
কলতরাজস জয়বধ নের মৃত্যুর পরে রাজত্ব কবেন জয়নগব। তাব মুত্যব পরবে, রাজবণণের ঢুই মহিলা তিভুবন- 

দেবী সুৃহিতা, আর গায়ত্রীদেবী, এর। জয়নগরের পুত্র বাজ1117)01)) $87011711 হাযধাম পুরুক্ণ ।অগ্থাজ লিডায়ে ঘোবগ?) 

এর নাবালকত্বের সময়ে, রাজ্য পরিচালন। কবেন। এদেব এক মন্ত্রী ছিলেন, তার নাম ছিল গজমদ , গজমদ 

প্রতিজ্ঞা করেন যে সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপেব অধীনে আন্বেন | চারিদিকে ঘুদ্ধ জাহাজ আর ফৌজ পাঠিয়ে' 
তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা প্রা পূর্ণ ক'রেছিলেন-_-১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৫০-এব মধো, নিউ-গিনি আর সুমাত্রায় অভায্তর 
প্রদেশ ছাড়া, সমস্ত দ্বীপময়-ভারত যবদ্বীপের বশ্তা স্বীকার করে । হায়াম বুরুক্ 'রাজসনগর"' এই নাম নিয়ে ১৩৫০ 
সালে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তার আমলে সুমাত্রাদ্বীপ পুর্ণ-ভাবে দখল হয়। ১৩৬৪ সালে গজমদ প্রাণত্যাগ 

করেন। রাজসন্গরের যুগও যবদ্বীপের পক্ষে অতি গৌরবের । একদিকে যেমন সাম্রাজ্য-বিস্তার, অন্যদিকে তেমনি 
শিল্প, বিজ্ঞান আর সাহিত্যে উন্নতি । পূর্ব-যব দ্বীপে পানাতারান্-এর বিখ্যাত মন্দিরগুলি এই সময়েই তৈরী হয়ণ 
প্রপঞ্চ-কবি রাজসনগরের প্রশস্ত হিসাবে, তার কালের আর তার পুর্বেকার ইতিহাস অবলম্গন ক'রে 'নুগররুভাগম? 

নামে এঁতিহাসিক বই লেখেন, যবম্ীগীয় ভাষায় । রাজ্যে শৈব আর বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মই প্রবল ছিল । বিজিত 



১৮২ দ্বীপময় ভাঁরত 

দ্বীপ গুলিতে যবদ্বীগীয় হিন্দু ধর্ম আর সভ্যত। বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কর! হয়। তখন যবদ্ধীপ থেকে “ভুজঙ্গ”- 

উপাধি ধারী শীস্জ্ঞ প্রচারক-পুরোহিতের। বোরিও সেলেবেস ফিলিপীন প্রভৃতি দ্বীপে একাধারে দর্মপ্রচার আর 

দেশ-শাসন করবার জন্য প্রেরিত হতেন 

রাজসনগরের মৃত্যুর পর,_১৩৮৯ সালেব পর থেকে, যবদ্বীপের--মজ-পহি রাজ্যেব_ভাঙন আবস্ত হ'ল। 

চীনের সঙ্গে ববদ্ীপের ঘদ্ধ বাধে, ফলে একে একে বিভিন্ন দ্বীপেব লোকের স্তবিধ। পেয়ে যবদ্বীপের অধীনতা৷ অস্বীকার 

করে, চীনের সঙ্গে যোগ দিঘ়ে নিজেদের স্বাদীন করে নেয।  ইতিঘুধো আর. একটা শক্তি.এসে.দীপময়.. ভারতে_ 

প্রকট হয়-_এটী হচ্ছে আরব জাতি আর তাদের ধর্ম।_ 

রি  আববেরা বীন্ত-র্টের জনের বৃহু শতা।ক্রী পূর্বে ভারত আব বাবিলন আর মিসরের মধ্যে বাণিজ্য-উপলক্ষে 

জাহাজে করে যাওয়। আস। কারত। এই আরবের। ছিল দঙ্গিণ-আববদেশের 8) সাব! ব 810) শেব। 
অঞ্চলের সুসভা আরব, মরুভমির ববর 130001) অথাৎ বদ্দ, আবব নয । গ্রীষ্ট-জন্মের পরেই রোমান আব গ্রীকের 

ভারতের বাণিজো আরবদের সঙ্গে প্রতিদেগিত। আরস্থ কাবে দেষ/গ্রীক, নাবিক আখ রোধান জাহাজ দক্ষিণে 
মিসর আর ভারতের বন্দরে বেশী কারে আসতে থাকে। আবব্ব। তখন হে গিবে মার পূর্ব অঞ্চলে দ্ীপময়, 

ভারতে আসে, শীু-খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম কয় শতাব্দীর মধো তার! এ অঞ্চলে এমন কি স্ুদুব চীন পথন্ত আস । গ্রীটীয় 

তৃতীয় শতকে চীনের কান্টন শহরে আরব বণিক্দের একটা বড়ে। কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছিল । ভারত আশার দ্বীপমঘ ভারত 

থেকে জিনিস-পত্র চীনে আস্ত, হয় আরব নয ভারতীয় জাহাজে কারে চীনাদের মধো নিজেদের জাহাজে কারে 
বাণিজা-সম্ভার আন্বার রেওয়াজ তখনও ততটা হয় নি। এই আররধেরা অব্য, তখন মুসলমান ধর্ম পা শি। 5 
/প্রাীন আরবেরা খালি নিজেদের জাহাজে কর মাল চালান দেওয়া আর আমদানী করার কাজেই বাস্ত ছিল, 
ধর্ঘ-টর্ঘর বড়ো ধার ধার্ত না। তবে এরা দ্বীপময় ভাবতের প্রায় সর্বত্র প্রবেশ করেছিল, বনুস্থলে বসবাস? 

করেছিল। নিজেদের দেশে মুক্কামদীন মদীনায়, দামাস্কসে, বগ্দাদে মুসলমান, _ ধর্ম ..প্রেতিষ্টিত হবার পরে, তার 

ইস্লাদী অর্থাৎ মিশ্র গ্রীক -ইরানী-সিরীয়অ আরব সভ্যত] আর আরহী ভাষায় বিজ্ঞান আর সাহিত্য স্ুঙি হবার পরে, 

দ্বীপময়-ভারতের. আরবেরাও মুসলমান হন, আর এ দেশে. নিজেদের ধর্মও অল্প-্থপ প্রচার ক'রতে থাকে / স্বীয় 

ত্রয়োদশ শতকে উত্তর-ভারত মুস্পমান, তকীদের অধীনত। স্বীকার -ককরে, আর্//গুজবাটের বেনিঘি। জাতিরাগ কিছু ৮ 

কিছু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। /শারস্ত-দেখেব আর গুজরাটের মুসলমান বণিকৃদের সাহাযোও দ্বীপময়-ভারতের 
মুল্বাই জাতির মুধ্যে ইসলাম-প্রচার ঘণ্টতে থাকে; আর এসবের ফলে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকেই, 

শত 

মালাই উপথ্বীপে মার ্মাতায় কিছুকিছু লোক মুসলমান হয়ে য়, তার পরে তু আর পঞ্চদশ শৃতকে 
দক্ষিণ-আরবের (হাদ্রামৌত প্রদেশের ) একটা বড়ো শ্রেগ্ীু আর ধূ্রুপ্রচান্রক সৈয়দ বংশের লোকেরা জোরে প্রচার: 
কাধ চালায় //4রা দ্বীপময় ভারতের সবত্র মুসলমানদের একতা-স্থত্রে গ্রথিত ক'রতে থাকে, তাদের স্বতন্ত্র সততায় 

উদ্ধদ্ধ ক'রে দেয়, আর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কা'বে, স্থানীয় রাজাদেরও | 

[প্রথমটা মালাকা৷ অঞ্চলের মালাই রাজারা মুরলমান_ হম তাব্প্র মাঘ ধারে-ধীরে ঝোণিও আ[রু সেলেবেসের 
আর অন্ত-অন্য দ্বীপের বন্দরে, আরব, পারশীক আর ভারতীয় মুসলমানদের যত্বে মুসলমানদের প্রতিপত্তি বাড়তে 
থাকে । /শীরব সৈয়দেরা৷ আর প্রচারকের৷ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকদের ঘরে বিয়ে ক'রে নিজেদের ধর্ম আর 

'জাতির প্রাধান্য বাড়াত' । এইভাবে পশ্চিম- আর উত্তর-যবদ্বীপে ছোটো-খাটো দুই-একজন রাজা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করে। এর্োলিক ইব্রাহীম ব'লে একজন ধর্মগুরু পারস্য থেকে আসেন--১৪১৯ সালে তিনি মারা যান, তার সমাধি 
এখন যবদ্ধীপে, সম্মানিত হয়ে থাকে । ৫ঠন্দোচীনের চ্পা থেকে রাদেন ররহুম, ব'লে একজন লোক এসে উত্তর 
যবছীপে সরাবায়ার কাছে উপনিবিষ্টছন। ১৪৫০ সালের দ্রিকে_ তিনি স্থানীয় এক প্রতাপশালী যবন্ধীপীয় বংশে 
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বিবাহ করেন। তাঁর আগ্রহে আর উৎসাহে মুসলমান. বদ্ীপীর!_ একতা:ব%. হ'য়ে মজ্রপহিতের হিল বাজাদের 

অধীনৃতা বর্জন কবে ষ্া করতে থাকে। বাদেন্ বহমত-এর ছেলে বাদেন্ বোনা৬ এই কাজে অনেকটা 
পাফলা লাভ করেন । ইতিমধো মঙ্জ-পহিৎ বাজ্যে এুন্থবিবাদ, হ'তে থাকে, প্রাচীন রাজবংশের হাতে আব ক্ষমত। 

ন| থাকায় দেশে এক রকম অরাজকত। আবন্ত হঘ। ১৪৭০ সালেব দিকে মজ-পহিতেবর রাজবংশ বলিদ্ীপে পাপিবে' 

1ম; ১৪৭৬ সালে মজ-পহিত রাজা, মধা আব পশ্চিম-ঘবদ্ীপেব মুসপমানণদের হাতে আমে । এব পবেব ইতিহাসের টিক 

বর পাওয়। যায ন|৮-তবে অনুমান" হয যে, পশ্চিম-বন্দীপেক 101৮1 পেযাক বাছোব মুসলমান বাল11)1511 

05 হিঅবিপতি উন্নম্* এব হাতে ১৫২০ আলে িকে মঙ-পহিত্ণ হিন্দ বাগোর পণ কাংস মাপিত ভঘ-_-মুসপমান 

শাবলম্বী রাজারাই এখন থেকে যবদ্বীপে সর্বন্র গ্রতিষিত হন। 

তার পবে যধদীপে মজ-পহিতেন এক্ন সাম।জোব পানে চাপিটা মুসলম।ন বাঙ্গোব উদ্ভব হাপপেমাক, 

জাঞ বান্থাম, আব মধা-মবদ্ীপে মাতাবাম। এই বাঞ্গাপ্চশি আপসে ন৪ইবগহ খুবই কাবতে খাকে। 

ট[তিমধো পোতৃ পোতু গীসেব!_ দেশে আসে, আব, কান পরবে চে | আহাবামপাছ্ো গ্াটান হিন্দুষপদ্ধীপীব সাস্টি 

ললমান পর্মেধ রব প্রভাবে গাড়ে একট নোত্রন জপ বাবণ কারে মে | পাপন ধামেকমে ছঠেবা পাপ।গি পাঠ কবে)? 

[াৰ যবদ্বীপেব রাজাদের মপো আন্মকলভে, আব ডচেদেব চেষ্টা, দেশটা শ্েষট|ম তাদেরই পথনোে, আসে অগাধ 

|ভাঙ্ধীর মধা ভাগে ম্ধা-ঘবীপের মাতাবাম বাছাকে ভেঙে গযোগাকত ১ বা 'আযোপা[রনতী ) আব বক ব| 

এবরুত' ) নামে ছুটা খণ্ড রাজা, আব তাব পবে এদেব সখশ্রঙ্জ পাকখখুণানা আব আঙ্গনগবা আমে আব৪ ছুটা 

“তর খণগ্ডরাজা--এই চাবটা ছেটো-ছে|টে। বাজা ডচেদেব নী মপা-বদাপে ৮ষ্ট হাল । আঅঙার বাজাদের এন্টি 

াঘ একেবারে লুপ্ু হ'ল। 

“৫ য্বদ্ীপের রাজশক্তি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ আজব যে।ডন শতকে মৃমণনান ধর্ম দীকার কারনে) য্রগাপেশ গাটান 

স্রঁতি দেশের লোকদেব এতটা অস্থিমজ্জাগত হাথে গিষেছিল থে তে মস্তি পোপ হাতে পুণে ত্রি। এখনও 
সলমান ধর্মের আবরণের মধ্যে সেই সংস্কৃতি পূর্ণ-ভানে আজব কাবিছে। ডি চাণ এ পছণেব আপব ব। 

সলমন প্রভাব নোতৃন কিছু শষ্টি ক'রতে পারে নি-সভাতাধ সাভিতো শিল্পে ম। কিছু ঘবদীপেন «ে গীণন ঞপবাপ, | 

|ব পূর্বেকার সংস্কৃতির ভগ্নাংশ নিবে । ঘবদীপে শিক্ষিতঅশিক্িতনিবিশেষে জনসাধারণের মধো এই প্রাচীন 

স্কৃতি যে কতট। বলবৎ রয়েছে, ত1 আমর| স্বচক্ষে দেখে এসেছি । এুবীন ধু ইস্ণামের সপে এই সুতি কোনও, 

নি দুইমে সামপ্রস্ত কারে মানিরে নিযে বেশ চ প্ছে। মহাভুবহ, এবছাপাবেগ। ছাড়ে পিং কিন্ত মুসলমান 
গালেমের| এসে মহাভারতের পঞ্চ পাগুবদের আব শন পাব্রপা। হীদেব হঘা-দরশনআভনাবী নপুবাম্ুক। ব্যাথা। কবে) 

মবদ্ধীপীয়দের মধ্যে তার আমন দৃঢ়তব ক'বে দিঘেছেন | শিব ব্রঙ্গ। প্রতি দেবতা, পর্চ-পা পর, রামচন্্_গদি 

স্কানীগ বাজাদেব বিপটি পশপতিকা ঠহবা ভাঘেছে,। ভাতে মানব আদম খেকে এদের উৎপত্তি কল্পিত হাধেছে 

একদিকে যেমন আদম (0279), নূহ (30), মূস। (১1০১৯) প্রন্থতিব গ্ান আছেঃ আগ্ঠ দিকে তেমনি ভাবতেব 

টন্ত্রবংশী় আর স্থ্য বংশীঘ রাজারা ও বিরাজ ক'রছ্েন। 

ক্ষেপে এই হ'ল যবদ্বীপের পুর্-কথ। [রিনি দীপের কথ এই বকমেব তু 

নুসলমানদের প্রভাব বাঁ বিজয় কখনও ঘটে নি খ্রসটীয় প্রথম সুহকের ন।ঝাদা বি, চীন|দের লেগ! খেকে বলিদীপের 
ঞ রঙ ৫ খবর আমরা পাই-_এই দ্বীপের কুষি-কার্ধ আর অর্থনৈতিক শ্তবাবস্থার কথ! চীনার। ব'লে গিয়েছে | উরু 

্রান্ষণ আবু বৌছ রপনিবেশিক এই দ্বীপে ও গিষেছিলু। বলিদ্বীপে সম্প্রতি প্রাচীন সভাতার অন্সেণ কাষ আরম 

হয়েছে, 1১901011 পেজে. আর. 134919 বেছুলু বলে দুটী জারগায় য় হিন্দু আমলের আনেক জিনিসপত্র পা 

গিষেছে, মিশ্র সংস্কৃত আর বলিহীপের ভাষায় কৃতক গুনি-তা ম-শাসন9 প[ওয়। গিয়েছে । অনুমান হয়, ভারত থেকে 

গরথুনে আবব ব। দেশী _ 
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 ফ্রলিরি স্বতত্থ-ভাবে হি সম্ভার ধারা | এখানে ভিন তার পরে ্ যবস্ধীপের সঙ্গে বলিদ্বীপের ঘনি, . 
পিয়ার রা ভার ভি 
যাগ ঘটে, ছুই দ্বীপের রাঁজা-রাজড়াদের ঘরে বৈবাহিক আদান-প্রদান হ'তে থাকে বলিদ্বীপের এক রাজা বৰ '"প 

জা হয়ে বসেন। গ্রীস্গী্ ১৩৩৪ সালে গজমদের চেষ্টায় বলিদ্বীপের রাজ যুদ্ধে নিহত হন, বলিদ্বীপ যবদ্বীপের অপ]. 

বীকার করে। খ্রীস্রীর পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে , যবদ্ীপের মুজ:পৃহিং ব্রাছরংশ আর রাজোর বিস্তর অভিজাত ব। এ 

ধা-আর পশ্চিম মবদীপে মুসলমানদের সুমলমানদেব_ চাপে চাপে বদবীপ থেকে পালিবে' এসে, বলিদ্বীপে আশ্রব নেন। তখন থে, 
সপ সক আঠা পপ জব পাচ ১. 

ড্চ. -বিজঘ পর্ধন্ত এব। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাদীন হা'যেই ছিপ। বশিশ্বীপেব প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি মার শিল্প, মজ-পহি -পহিন* ? 

যবদ্ীগীয় ইপনিবেশিকদেব সংস্পর্শে এসে একটু পীরে প্রভাবিত হে পরে কিন্ক ত। সত্ব কও বত্রী 

সংস্কৃতি নিজের পার্থকা আর বৈশিষ্ট্য অনেকট। বজায বেখেছে। “ৰলীর হিন্দুব। সমগ্র দ্বীপনঘ ভারতে বীরত্বের এ 

সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এর| বলীৰ পূর্বদিকে অবস্থিত, 150011)01 লক্ঘক- দ্বীপ জন ক'বে, সেখানকাব মুসপনান 

ধর্ম বলদী 14447]. সাঁসাক জা'তেব উপর রাজত্ব ক'বতে থাকে । উচেব। লঙ্ছক-দ্বীপে সাসাকৃদেব দ্বাব| মানত হাথে 

ব্পি-জাতীঘ় রাজাদের সঙ্গে ল'ডে, ত।দেব হাত থেকে লঙ্গক-দ্বীপ জম ক'রে কেডে নেব । কিন্তু ১৮১৮ সালে উত্তববলীব 

বুলেলেও বন্দবটা ছান্ড। এ দ্বীপের মন্য এংশ দখল করবার গবিণ| ৬চেদেব তঘ নি ডিন 8 যাব ১৯০৮ সাও লে -এখন৭ 

পচিণ বছব পূর্ণ হয়নি-_বলিদ্বীপ পুবাপুবি ডেবু দথে এসেছে [9 খুব ভীষণ বুদ্ধ-রিগ্রহের প্রবল । বলিদ্বীপের 

রাজার। সভীধাহ-প্রথ| অন্ঠসবণ ক'রতেন৮বাজাব এক ব| একাধিক স্বীকে দাতেব পৃ্ে তলওঘার দিষে হতা। কব হত, 

এই বর্ধর প্রথা এইটুক ঘ| দঘ। দেখানে। ভাত্ঙ। / ভীদাহ-নিবাবণে ভহতে, রুজ। প্রস। এক চীন বণিক 

প্রতি বীর লোকের। অবিচার করেছিল তার প্রতিকারের গঞ্ুভাতে, ডচের| সেনা পাঠায় । উত্তৰ থেকে জথের 

ম্নবিধ। ন| দেখে, দক্ষিণে নৌ-বাহিনী পাঠায়, গোপা-ুষ্টি ক'রে ডচ. সৈন্য দঞ্ষিণবলীর [38008)) বাঁছুঙ শহরে নামে - 

আর ভারতের রাজপুতদের জৌহরের মত 10190) 70০০) কূওকুও নগরের রাজা [09%..১০০0।0 তেব আগ, 

সবংশে আর সমৈন্তে বুদ্ধে আত্মাহুতি দ্েন। এমনি ক'রে এই ছোটে| দ্বীপটী শেষ ভচেরা জয করে। এখন 

বলিদ্বীপের লোকেরা ডচেদের শাপন মেনে নিয়েছে, শান্তিতে বাস ক'রছে-_ডচেরাও ওদের অনেক অধিকার ব্যাহত 

রেখেছে, ওদের প্রাচীন রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করে নি, আর সব চেয়ে ঘেটী বড়ো! কথা, গুদের অর্থ নৈতিক স্থবিপ। 

সব বজায় রেখেছে। ওচ, পতাকায় তিনটা রঙ আছে-__লাপ, নীল, সাদা,__ফরাসীদের পতাকার মতন; বা [লিদ্বীপেব 

লোকের! বলে, এ পত্তাকা আমাদের মান্তে-_এ ঝাগার তলায় দাড়াতে_-আমাদের জজ্জা নেই, এ তো আমাদেরই 

দেবতার রও নিয়ে ব্র্ বিষণ শিবের রঙ নিরে তৈরী, এতো! | আমাদেরই ধর্মের ধৰজা। এইভাবে এই বীব 

জাতি নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, নিজের আত্মসন্মানকে অক্ষুপ্ন রাখবার চেষ্টা করে৷ | 

৮ নানা দ্রিক দিয়ে বলিদ্বীপ একটা আশ্র্ধ দেশ। এখানকার লোকেরা এখনও তাদের প্রাচীন সারল্য আব তে 

বজায় রেখেছে, এদের ভীবন-যাত্র| যেন হবপ্র-রাজ্যের ব্যাপার-_প্রতি পদে আমাদের প্রাচীন ভারতের ক্প-লোকের । 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতবাসীর পক্ষে এই দেশ এক তীরথ-্বরূপ। আমাদের প্রতি পদে মনে হচ্ছিল, প্রাচী 
ভারতকে আংশিক ভাবে চাক্ষুষ ক'রে দেখতে হ'লে, বলিছ্বীপ একবার ঘুরে যাওয়া! দরকার । কিন্তু একথাও 

স্বীকার ক'রছি--বলিদ্বীপের এই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আর সারল্য আর থাকছে না_অতি শীঘ্র-শীঘ্র বদলাচ্ছে, ঢ-পাঃ 
বছরের ভিতর এই ্বর্গরাজ্য আর স্বর্গরাজ্য থাকবে না, পৃথিবীর ধুলায় মলিন হ'য়ে ঘাবে, বলীর হিন্দু জনগণের 
জীবনের সৌন্দর্য আর স্থমা 1 অতীতের বস্ত হয়ে দাড়াবে। 1 বিলেতী মালের মহল, রী 
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২৬শে অগস্ট ১৯২৭, শুক্বাব। 

ভোর ছটার মপ্যে কাপড়-টাপড় পরে টতবী হাগেছেকে এসে দাছলুম | দক্ষিণ-মুখে। জাহাঙ্গ ঈল্ছে, 

ভাবের আলো-আধারীর মধ্যে দূরে বলীব পাহাড নজবে পণ্ডল। জাহাজ পৌছুতে-পৌছুতে বেশ ফবস৷ 

'ঘে গেল, নীচে সমুদ্রের ধারেই বুলেলেও শহবেব দুচাবখান| বাটী দেখ। গেল, তাব পিছনে কালে৷ বনেব 

1দ, তার উপরের না'র্ল গাছের উডোয় পূব দিনটি থেকে উঠম্ত গঘেব ভচারটে সোজা বশ্মি এসে পাড়ে 
|ঢ সপুজকে একটু হালক। রঙের আমেজ মাখিধে' দিযেছে। একটু মন্দ মধুব হানা বইছে। বপিদ্বীপে আমাদের 

[ই প্রথম প্রবেশের সমন প্রকৃতি-দেবী যেন অতি সুমিষ্ট ভাষে দ্বাগত কাবলেন। বুলেলেডএ বনাব বাণ্তে তেমন 

কছু নেই-_ডাঙার ধারেই অগভীর জল, চটান মতন,--সেই লেব উপব দিনে খানিকট। দূর পর্যন্ত ছোটে! 'একট। 

টি চালে এসেছে-_শহরেব সমুদ্রের ধারের বাস্ত! থেকে সটান ছলেব ভিতব ঘেন খানিকটা মান্টযচলবাব পথ । 

থেকে আরও বেশ খানিকটা দরে, একটু গভীর জলে আামাদেব জাহাঙ্গ লঙ্গর ফেল্পে। নৌকায় কারে 

'মাদের তীরে আস্তে হল। স্থানীয নৌকা, চগড| খোল, লোহাব কীণ দিয়ে পাটাতনগুলি আটকানে।, 

নীাল্লাদের রণীন চিত্র-বিচিত্র সারঙ মালকৌচ! কারে পবা, গারে গেঞি, মাথায় রডীন রুমাণ জানো, 

বেশ মজবুত চেহারার লোক । জাহাজের সিড়ি বেধে আমর। নামলুম , আমাদের মাল-পহ্ ডেকের উপবে 

পাকার ক'রে রাখ! হয়েছিল, সেগুলিকেও নামানে। হা'ল। জেটি দিথে ণেষে ডাঙায এসেঞপৌছুলুম, বপিদ্বীপের 

নাটিতে অবতরণ ক'রলুম | 

আমাদের সঙ্গে দ্-চার জন যবদ্বীগীয় ছিপ, আর ডচ্ আর অন্য ইউরোগীন ছিল, আব ছিল গুগরবাটা খোলা 

দোকানদার জনকতক-_এর| তৃতীয় শ্রেণীতে আস্ছিল, গাঁঠুরী-গাঠর| নিধে নামল, সেই কালে। কাপড়ের বুক- 

খোলা কোট-আচকান পরা, পেট-মোটা চেহাবা, নেড়। মাথা জরীর নীধা পাগড়ী, এবা দক্গিণ-বলীতে 

157090) বাছুঙ শহরে যবে । 

জেটির ধারেই, সমুদ্রের কিনারায়, একটা মন্দির ; বলিদ্বীপের মন্দিব এষ্ট গ্রথম চোখে পণ্ড়ল। পাচীল দিঘে 

ঘেরা হাতার মধ্যে মন্দিরের বাড়ী; সমুদ্রের ধারে এই পাচীলের মধ্যে একটী সাগর-দুখে। উন্মুক্ত তোরণ-দ্বার 

খালি দেখ! যাঁচ্ছিল। বেলা বেশী হয় নি, লোকজনের বেশী ভীড় নেই। যাত্রীদের মাল-পত্র নিয়ে ব্যস্ত জন- 

কতক কুলী, আর দুরে কুত-ঘাটায অর্থাৎ চু্গীর দপ্তরে জনকতক ডচ, আব সন্ত সরকারী লোক দাড়ি্নে। কবিকে, 

আর আমাদের সঙ্গের ডচ্ কাউন্টটাকে স্বাগত করবার জন্য জনকতক ডচ, ভদ্রলোক এসেছেন? আর অন্ত 

ইউরোপীয় যাত্রীদের জন্য স্থানীয় 18:0]107? .$৫০)৪ কোম্পানীর লোক। একটু দূরে কতকগুলি 

ঘোটর পাড়িয়ে আছে। * আমাদের দলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার ক্ন্ত বিশেষ ক'রে একটা ডচ, ভদ্রলোক 

এসেছিলেন, ইনি বলিহীপে আর যবদ্বীপে আমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় একত্র থেকে অক্কত্রিম সৌহান্যের পরিচয় 

দিয়েছিলেন; এর নাম 9826] [0209৩ সামুএল কোপেয়ার্বেয়ার্গ (বা! কোপ্যারব্যার্গ )। আমাদের মাল-পন্র 

শন্টম-আপিসে নিয়ে গিয়ে, দুই-এক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে। কোপ্যাব্ব্যার্গ কবিকে নিয়ে গেলেন 

ঘর গাড়ীতে চড়িয়ে? দিতে ] কবি, ধীরেন-বাবু, স্থরেন-বাবু, 7380 বাকেরা স্বামী স্ত্রী, 1)10৫9 দেউঞা বলে 

বাঝাহিপুত্তাকা'র কর্মচারী'ডচ সবকটা, কোপ্যারক্যা্গ, আর আমি __এই আট জনে একটা সু 'জ।. আমরা 

২৪. 
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একত্রে ভ্রমণ ক'রবো। ঘতদূর সম্ভব এক জায়গায় থাকবো । তিনখানি মোটর আমাদের জন্য ঠিক ছিল, এক 
কবি, বাঁকে-পত্রী, কোপ্যাব্ব্যার্গ আর আমি, - 

একটাতে বাকে, জুরেন-বানু, ধীরেন-বাব, আব 
দ্রেউএস্১ঃ আর তৃতীযটায় আমাদের মাল-পত্র। 

অন্য অগ্ত ডচ্ যাত্রীরা চটপট মোটবে ক'রে 
বেরিয়ে? পাড়লেন। 

মোটর চ'ড়ে বস্তে-ব'স্তেই বেলা বেড়ে 

গেল, সাতটা হ'য়ে গেল। ছোট শহরটাতে 

ধীরে-ধীরে সাড|প'ড়ে গেল। ফেরিওঘাল। বেরুলো, 

ই হী ৩ আর জেটির ধারের সরু রাস্তা বলিদ্ধাপের 
১ দু-চারটা মেয়েকে ঘেতে দেখলুম । মাথায জলের 

'রানী গাতিসা পাত্র, বা ঝৌঁড়ায় ক'রে কিছু নিযে যাচ্ছে; কি 
অপূর্ব মনোহব গতিভঙ্গীতে এই সব তন্বঙ্দী মেষের চলাফের| কারে যেতে লাগল! বলিদ্বীপের মেয়েদের তথ 
শ্রী আর তাদের অপুৰ স্ষমামর সৌন্দর্যের কথ! যে প'ড়েছিলুম, তার একটু আংট্র আভাম এই দ্বীপে 
অবতরণের অল্প সময়ের মধ্যেই আমর! পেলুম। ] 

মোটরগুলি ভাড়া করা হয়েছিল; মোটরের মালিক--অধিকারিণী-এলেন। ইনি বলিদ্বীপের একটা সর্বজন- 
পরিচিত ব্যক্তি। বলিদ্বীপের কোনও বর্ণন| এঁকে বাদ দিয়ে হবার জে! নেই। ইনি হ'চ্ছেন একটা প্রৌট-বযস্ক: 
বলিদ্বীপের মহিলা, এ নাম 'পাতিমা'। একে অনেক সময়ে [11005 1১801)% বা "রানী পাতিমা” ব'লে উল্লেখ 

করা হয়। এর জীবনের কাহিনী রহস্তময। আপাতত; ইতি বুলেলেও শহরে বলিদ্বীপের প্রাচীন কারুশিল্পের 
জিনিসের একটী কারখান| আর দোকান ক'রে আছেন। বলিদ্বীপের প্রাচীন সোনা রূপার কাজ, ছাপ! কাপড়, 
অক্জশস্ত্, ছবি, চামড়ায় কাটা নানা মৃত, কাঠে খোদাই মৃত্তি, এই সব বিদেশী ট্ররিস্টদের বিক্রী করেন। এ ছাড়। 
বলিদীপের বৈশিষ্ট্য রকমের ঘত লোক-শিল্প আছে, তাও কারিগর লাগিযে” তৈরী ক'রে বিক্রী করেন। তারপর, এর 
কতকগুলি মোটর-গাডী আছে, সেগুলি ভাড়াঘ খাটান। এই সব কারবারে এর বেশ আয় হয। ইনি ডচ্ আর 
বলিদ্বীপীয় উভয় শ্রেণীর লোকেদের কাছে খাতির পাঁন। কোনও জাহাজ বুলেলেঙ্এ লাগলে, ইনি নিজের দৌকান 
থেকে শিল্প-ভ্রব্যের পসর| নিয়ে যাত্রীদের কাছে দেখান, নিজের বাড়ীতে দোকানেও তাদের নিয়ে আসেন । মোট 
কথা, পাতিমা হচ্ছেন একজন বেশ ব্যবসায়-ুদ্ি-ুক্ত স্ত্রীলোক, এ বিষয়ে তার চরিত্রের বিশেষ দৃঢ়তা আছে। 
কিন্তু পাতিমার অতীত জীবন, যার সম্থন্ধে একটু-আধটু আভাস-মাত্র বিদেশীরা পায়__তাঁর দ্বারাই এর চারদিকে 
একটা আকর্ণণের আবেষ্টনী ক'রে দিয়েছে, লোকে হ্বতপ্রবৃত্ত হ'য়ে এর কথা শুন্তে চায়। পাতিমা যমের 
দরজার ফেরত--যৌবন-কালে পাতিম! আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করেন, নিজের প্রাণ বাচান। 
পাতিমা নাকি দক্ষিণ-বলীর এক রাজার অন্থতমা পত্রী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর কয় মাস পরে অস্ত্যে্টর সময় 
অন্য রাশীদের সঙ্গে পাতিমাকেও হত্যা ক'রে বলিদ্বীপের প্রথা অন্থসারে সতীদাহ করবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্ত 
পাঁতিমা নিজের জীবন এমনি ভাবে দিতে সম্মত হন নি-_-তিনি কোনও রকমে দেশ থেকে পালিয়ে এসে উত্তরে 
ডচেদের কাঁছে আশ্রয় নেন। এখন থেকে (১৯২৭ থেকে ) এ প্রায় ১৭১৮ বছর পূর্বেকার কথা। ডচেরা তখন 
কেবল উত্তর-বলীর একটু অংশ দখল ক'রে ছিল--দক্ষিণ-বলী এদের অধীন তখনও হয় নি, তবে অধীনে আনবার 
তোড়জোড় ঈ'লছিল। , লে থেকে পাতিমা বুলেলেঙ, শহরের অধিবাসিনী, আর ক্রমে-ত্রমে প্রতিপত্তিশালিনী হায় 



বলিদ্বীপ ই বুলেলেও কিন্তামানি__বাঙ্লির পথ ১৮৭ 
চপ পিসি 

সাডান। পাতিমার সম্বন্ধে আর একটা গল্প প্রচলিত আছে-_তদন্গদাবে, ইনি কোনও প]জাব ধাশী ছিলেন না, 

'ক্ষিণ-ব্লীর রুঙকুঙ নগরের রাজার অন্থঃপুবের একদন পবিচারিক।-মাওর ছিলেন, ৬চেব। ক,৬ক৮ আাঞমণ কীবশে 

:৬কুঙ-এর রাজা যখন সপরিজনে 'পুপুতান” বা আম্মহ্ত্য। করেন, তখন পাতিম। কোনও বকমে শিগেণ প্রাণ বঙ্গ 
করেন্কপরে উত্তরে এসে অধিষ্ঠিত হন । 

বলিদীপ দেখে ফেরবার পথে যখন আমর। আবাব লেলেউ-এ আ।সি, তখন পাতিমাব স্দে গম।দেব আলাপ 

করবার সুযোগ হয়, তার বাড়ীতে গিয়ে বলীর শিল্পদাত দ্রব্য কিছ-কিছু দেখি, আর কিছু কিনি-আমাৰ ভাঞণ্ভাও। 

নালাইয়ে ছু'চারটে কথা হয়। তখন পাতিম। বলেন যে তিনি 'বাকাব' বা সতীদাহ থেকে অব্যাহতি পাবার দন্যুই 

উত্তরে ডচেদের রীজ্যে চে আসেন । বুলেপেওএ পাত্খাব পৰনতা জীবন সম্বন্ধে কোন খবব কেউ ভালে। 

্বানে ন|। পাতিমা জাতিচ্যত হ'ঘে মুসলমান হন, পাতিম।' অথাং ফাতিমা নম নেন। বলেলেছে পাতিমার 

কন্যাও হয়। এই মেয়ে দুটা মাদেব দোকান-পাটেব কাদে সাহাধ্য করে। 'ঞএদেব এবগনকে পবে পাতিমার 

ডাঁতেই চেখি__ম। যে কত সুন্দরী ছিল, ত| এই ঘেষেকে দেখে অনুমান কব ফস । 

| পাতিমা একজন হুশিয়ার চট্পটে" কাধক্ষম স্বীলোক বটে, কথাবাতাঘ চালচলনে নে পাচ গনের 

নর্গে মিশতে অভ্যন্ত, তাও বেশ বোঝা ঘাদ। জগতের অভিজত|। আছে _একেবাবে সাধাসিণে সরল 

বালে মনে হ'ল না; আর একটু প্রগল্ভাও বটে। 

[লেলও শহরের তিনি একজন প্রধান , ববীন্দ্রনাথ 
শাস্ছেন, তার কথা শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথ তারই 

গাড়ীতে যাচ্ছেন, পাতিম। স্বয়ং এলেন তদারক করতে 

গাতে তার কোন কষ্ট না হয। পাতিমার কথা আগেই 
প'ডেছিলুম, এইবার তাকে চাক্ষুষ দেখলুম | গৌরবর্ণ 
বশি-ছ্াতীযা| মহিলা, একটা রঙীন ফুলপাতাব-নকণ] 

ছপ| বিলিতী কাপড়ের সাবঙ পরে, গাষে মালাই 

'নঘেদের মত একট! “কাবার” ব| কোর্ত।, হাতে ছাতি, 

থ।লি প।, পান-দোক্তা খেষে দাতগুলির রঙ কাপো 

হয়ে গিষেছে ; কোপ্যার্বার্গ পরিচয় করিষে' দিলেন, 

ইনি হচ্ছেন “রানী পাতিম।”। রবীন্দ্রনাথও এর কথ। 
মাগেই শুনেছিলেন। পাতিম। স্বয়ং হাতি বাডিযে? 

দিয়ে ইউরোপীয় কায়দায় আমাদের সকলের সঙ্গে 
করমর্দন ক'রলেন। তার পরে সব ঠিক হ'লে, গাড়ী 
ছাঁড়বার সময়ে আমাদের বার-বার “সালামা জালান্ 

বা “শুভযাত্রা” বালে বিদায় নিলেন । 

আমরা! যাবো বুলেলেঙ থেকে ঘণ্ট। তিনেকের 

মোটর-পথে, পূর্ব-মধ্য বলীতে 1311 বাঙলি বলে 
একটা গগুগ্রামে। কোপ্যারব্যার্গ আর ডচ সরকারের বলিম্বীপের মন্দির-তোরণ 

ক্তবগুলি কর্মচারী সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন-_বাওলিতে স্থানীয় জমীদার ব| রাজা_ইনি আবার ডচ, 

রকাঁরের অধীনে [3927৮ “রেখেন্ট' বা ম্যাজিস্টরেটও বটেন_-তীর বাড়ীতে তার পিতুব্যের শ্রাদ্দউপলক্ষে 
রঙ 



. ১৮৮ দ্বীপময় ভারত 
সিউল আউলা সি ৯ পিসিবি 

উৎসব হবে-_পৃজা! আর অন্যান্য অনুষ্ঠান, যাত্রা নাচ-গান সব হবে, আমরা গিয়ে সে-সব দেখবো; আর দুপুরে 
বাঙলির রাঁজারই অতিথি হবো। তার পরেসার! দুপুর বাঁঙ্লিতে কাটিয়ে বিকালে আমরা যাবো পূর্ব-বলীতে, 
--কারাঁউআসেম ব'লে একটী ছোটো শহরে, সেখানকার রাজার অতিথি হয়ে সেখানে দু-তিন দিন কাটাবে । 

কারাও-আসেম-এর রাজা, আর অন্যান্ত অনেক রাজা, আর বিস্তর ডচ্ কর্মচারী,__সকলে বাঙলিতে এস জমা 
হবেন। প্রথম দিনেই এই শ্রাদ্ব-সভায় বলিদ্বীপের সভ্যতার আর আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের একটু বেশ 
পরিচয় হবে। ৃ 

বুলেলেও থেকে যাত্রা ক'রলুম। ছোট! শহরটী, ছু-তিন মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে মাঠের মধ্যে 
প'ড়লুম। বুলেলেও-এর মাইল ছুই দক্ষিণে বলির রাজধানী 911)247101% সিংহরাজা শহর) ছৃ'বারে সবুজ ধানের 
খেত, তার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার মোটরের রাস্ত।। পাঁয়ে হাট! দুচার জন রাহী ছাড়া আর লোক-চলাচল 

নেই।» অল্প কয় মিনিটে সিংহরাজায় পৌছে আমরা এখানকার 1১952106721)2)) পাসাংগ্রাহান্। বা ডাক 

বাঙলার সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের এই 'পাসাংগ্রাহান'গুলির সম্বন্ধে পরে ব'লবো। 
সিহ্ুরাজার এই ডাক-বাঙলাটি মোটর গাড়ী থামবার একটা আড্ডা; এখানে কোপ্যারবার্গ তার বাক্স-পেঁটরা 
রেখেছিলেন, সেগুলি তুলে নিলেন । ইতিমধো দেখি, পাতিঘ! আমাঁদের পিছনে-পিছনে আর একখানা মোটরে 
ক'রে এসে হাজির । মোটরগুলির কি ঠিক ক'রে নেবার ছিল; সিংহরাজায় আমাদের ৮1১০ মিনিট দেরী হ'ল। 
পাঁতিম্] আবার ঘটা করে কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন -আবাঁর “সালামা জালান'এর বার বার আবৃত্তি। 
পাঁতিমাকে এবার থানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের দেগ্বার অবকাশ ঘ'্টল। মহিলাটাকে বেশ একটু 1০7৮4%1৫ 
বা গায়ে-পড়া ব'লে বোধ 'হ'ল। ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই এক মত হ'ল, যেন কতকটা হীর।- 

মালিনীর ভাব_-এমন একজন স্ত্রীলোক "৮100 1)3 19236 0806 10. 10 506 ৬/1)01]৬ 1:56, 

সিংহরাজা শহরটা বুলেলেও-এর চেয়েও বিরল-বসতি ব'লে মনে হ'ল। ডচ. রাজকর্মচারীদের বাওলা-বাড়ী, 
আর কতকগুলি আপিস, এই নিয়েই যেন শহরটা । কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। সিংহ্রাঁজার পরে খানিকটা সমতল 

ভূমি, তারপরে দক্ষিণ-পূর্বে একটী পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ের ওপারে সমতল-ভূমিতে আমাদের গন্তব্য স্থল 
বাঙুলি। বলিদ্বীপে ডচেরা হালে অনেকগুলি স্থন্দর রাস্তা তৈরী ক'রেছে। সমস্ত দ্বীপটী জুড়ে এখন মোটর- 
গাড়ী চ'ল্ছে, এদেশে রেলের আর স্ববিধা হবে না। আগে লোকে হেঁটে বা টার, ক'রে ভ্রমণ ক'রত ; পাহাড়- 

অঞ্চলে, যেখানে মোটর চলে না, সেখানে এখনও টাই একমাত্র বাহন। রাঙ্জা-রাজড়ার ঘরের মেয়েরা চৌদোল ব৷ 
তাঞ্জাম ক'রে কাছে-পিঠে এখনও যাওয়া-আঁস! করেন, মানুষের কাধে এই যাঁন বাহিত হয়। বড়ো লোকেদের 

নিজের মোটর আছে, সাধারণ লোকের জন্য প্রচুর লরী বা বাস্ এক শহর থেকে আর এক 'শহরে যাচ্ছে। সিংহ- 

রাজা ছেড়ে, পৃব-মুখে। আর তার পরে দক্ষিণ-মুখো হয়ে, খুব ঘন-বসতি বহু গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চ'ললুম। 
প্রথমটা রাস্তায় একটু ধুলো পেলুম, তার পরে সব পরিষার। চমতকার সবুজে ঢাকা দেশটা । ঠিক দক্ষিণ' 
বাঙলার মত। রাস্তার দু-ধারে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী। মাটির বা কাচা ইটের দেওয়ালে ঘেরা, দেওয়ালগুলি 
সাধারণতঃ মাহুষ-প্রমাণ উচ্ও নয়। মাটার দেওয়ালের মাথায় আবার বৃষ্টির জল আটকাবার জন্তে খড়ের ছাউনি 
করা-ঠিক বাঙলাদেশের মতন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এক-একটা বাড়ী। বাড়ীর 'নাছ-ছুয়ার”, বা সদর 

দরজা বেশ উচু, ছোট দেওয়ালের বহু উর্ধে মাথা তুলে ধ্াড়িয়ে আছে, লাল ইটের দুয়ারে, সাধারণত: 
নক্শা-কাটা| পাশুটে রঙের পাথরে একটু কাজ করা। বাড়ীর ভিতরে প্রচুর গাছ-পালা, আর উঁচু রোয়াকের 
উপরে এক-একটী ক'রে ঘর। কলা, পুরী, না'রকল, বাশ-ঝাড়, এই সবই বেশী। বাড়ীর মধ্যে ধানের মরাই, 
কাঠের তৈরী, খড়ে ঢাকা । বেশ শান্তিময় আর শ্যামলরমত্ডি, বাড়ীগুলি দেখে বেশ তৃপ্তি হয়। বাডলাদেকেঃ 

/ 



বলিদ্ধীপ £ _বুজেলে, ২ কিস্তামানি__বা লির পথ ১৮৯ 

য়াশীতল প্রান ঠিক এমনটা, আর মালাবারেও এ বকমটাই দেখেছি। মালাবারেব বাড়ীর, আব নীচ 
ওয়ালে ঘেরা গাছপালার মধ্যে বাড়ী আর ঘরগুলির সমাবেশ, এই বিষয়টাতে বলিদ্ীপের সঙ্গে আশ্চয মিল আছে। 

বুলেলেউ আর সিহ্রাজার আশে-পাশে অধিবাসীদেব সংখ্যা খুব বেশী। রাস্তায় যেতে-যেছে সেট! বেশ 
পলব্ধি ক'রতে পারা গেল। দু'পা যেতে না ঘেতেই, গ্রাম আব হাট-বাজার। লোকেরা রাস্থাম খুবই লাফে 
'রছে--অনেকের কাধে বাকে 

'রে ভারে-ভারে জিনিস 

-তরি-তরকারী, ধান, চী'ল, 

নের আঁটি, ফল) মাথায় ঝুড়ি 

মেটে হাড়ী নিয়ে চমৎকার 
তি-লীলা দেখিয়ে” মেয়ের দল 
লেছে। বাজারে ফল, আনাজ- 
চানীজ, চা'ল প্রভৃতির পসরা 

য়েবসেছে মেয়েরা । পুরুষদের 

রনে রঙীন ছিটের হাটু-পর্যস্ 
ত-তার কাছা দেয় নাঁ, 

র মাথায় একটা রডীন ? 2৮: 

কমালের পাগড়ী, গায়ে একটা তী 
কোনও রকমের জামা । বলি- ১১৯ নন রো ৃ 

দ্বীপের এ অঞ্চলে মেয়েরা পরে বলিীপ 
একখানা কাপড়__সাধারণতঃ নীল বা কালে। বঙের, বা গাছপালাব-নূকৃশা-ছাপ। লান নীন হ'ল্দে প্রতি নানান 

রঙের; গায়ে থাকে একট। মালাই মেয়েদের ধরণের জাম।, আব একখান লম্বা মপ্রশস্ত চাদব, সেট। হয বাবে ফেল। 

থাকে, নয় কোমরে জড়িয়ে রাখে । গাছের ছাযায ছেলে বুড়োব দল, উবু হনে বাসে জট কাব্ছে। প্রা 

সব বাড়ীর সামনে বড়ো ওড়া বা ঝুডির মতন খাঁচায় ঢাকা লডাইবে মোব্ুগ রাযেছে। পথে এখানে গুথাথে 
সেখানে প্রচুর দেব-মন্দির চোখে পণ্ড়ুল। অনেক মন্দিবে আর বাড়ীব সাঘনে উঠ পাশের খুটিতে তাপপাহম তব 
চম২কার মালা ঝুল্ছে, এ হ'চ্ছে সমাপ্ত উৎসবের চিহন। আব বলীব লোকের! তাদের সবল শ্মিতবিশ্মঘ-পুণ চ[ গনী 

দ্বারা আমাদের যেন স্বাগত ক'র্ছে । দেশটা যে সুন্দরী নারীর দেশ_ প্রতি পদে তাব পবিচন পেতে লাগলুন। 

সমতল ভূমি ছাড়িয়ে; আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম | নবীন থেকে নবীনতর, নোহব থেকে আরও মনোহর 

প্রান্কৃতিক সৌ্ে আমাদের চোখের সাম্নে দুশ্যপটের মতন খুলে যেতে লাগ্ল॥ কী চমখকার এই তাজ। সপুজের 

রঙ! সকাল বার নীল আকাশ হুধালোকে উদ্ভাসিত; যত উচিতে উঠছি, ততই নীচের দেশট। সবু্গ সাগরের 

নত খুলে সবাচ্ছে। দুরে দুই-একবার নীল সমুদ্রের-ও দর্শন পেলুম | নীচে সবুজের যেন বান ডেকেছে। উপরেও 

ঞ কাছিপালা। ধানের খেত্ সব জায়গায়। পাহাড়ের গ| কেটে-কেটে খেত, বানিয়েছে । জলের বন্দোবস্ত 

এন চমৎকার যে উপরের জল যেটুকু ঝরনা আর পাহাড়ে নদী থেকে পাওয়া যায়, তার একট্ুকুও নষ্ট হয় না, উপরের 

খেত্কে ভিজিয়ে” বাড়তি জল আ'লের মধ্যকার পথ দিয়ে নীচেকার খেতগ্ুলিতে এসে পড়ে। পাহাড়ের গা! কেটে 

এইরূপ সমতল ধান-খেত ক'রে চাষ করা, পম ভারতের একটী বৈশিষ্ট্য । যবদ্বীপে এইরকম ধান-খেতকে 

৪99) 'লাওয়াঃ বলে। এই পাহাড় অঞ্চলটা দেখেক্ারা্টিংং'ল ঘে এখানে লোকের বাস একটু কম। 



১৯০ দবীপময় ভারত 
পাশা ০ তা উপ পপ তে পাসিশ 

বেলা সাড়ে-আটট আন্দাজ আমরা এই পাহাড়ে রাস্তার প্রায় সর্বোচ্চ ও অংশে [বক কিন্তামানি ব' 
একটা স্থানে এসে পৌছুলুম । হাত মৃখ ভালো ক'রে ধুয়ে নেবার জন্য, আর কিছু প্রাতরাশ সেরে নেবার ₹ 
এখানকার পাসাঙ্গণহানে আমর! সদলে অবতরণ ক'রলুম । এখানকার প্রাকৃতিক দৌন্দধ বেশ গম্ভীর। জাঁয়গ 
খুব উঠ নয়__ প্রা সাড়ে-পাঁচ হাজার ফুট হবে; চারিদিকে পাহাড় । পূর্বে বাতুর শূঙ্গ, আর দক্ষিণ-পূর্বে আবাঙ শু 
আর তার দক্ষিণ-পূর্ব আগুঙ শূঙ্ | এসব দেশ চির-বসম্তের দেশ, কিন্তু কিন্তামানিতে আমাদের একটু + 

ক'রতে লাগল। বাতুর আর আবাঙ্এর ম্] 
বাতুর হৃদ । সোজা দক্ষিণে আবার মধ্য আর দক্ষি 

বলীর সমতল ভূমির দৃশ্য দেখ। যায়, দূরে সমুদ্র 
দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটা যেমন মনোরম তেমা 
নিজন। ছু-দশ দিন কাটিযে' যাবার পক্ষে চমৎকার 

দ্বীপমঘ ভারত আগ্নে় গিবির দেশ । ঘযবদ্বীপে 
কতকগুলি আগ্নেয় গিরি বিখ্যাত । বলিদ্বীপের বাতি 

গিরি এক আগ্নেয গিরিরই শূঙ্গ । এই বাতুরে 
কিন্তু মানি হইতে পাহাড়ের দৃণ্ কোলে একটা গ্রাম ছিল, বছর ২০।২১ পূবে বাত 

গিরির অগ্নযংপাত হয়, তাতে অন্য কতকগুলি গ্রামের সঙ্গে বাডুর গ্রামটী একেবারে বিধ্বস্ত হ'ঘে যায়; খা 
বাতুর হদের ধারে গ্রামের মন্দিরটী বেঁচে যায়। 

. কিন্তামানির পাসাঙ্গণহান অর্থাৎ ভাঁক-বাঙলাটা গ্রামের বাইরে একটা মাঝারী আকারের একতালা বাড়ী; গুট 
পাঁচ ছয কামরা নিষে, কাঠের তৈরী, সাদ! রঙ করা । আলাদা জলের কলের ঘর আর রান্নীঘর আর চাকরদের ঘর আছ 
মোটর থাকবার জন্য গারাজ বা আস্তাবল আছে। ডাক-বাঁলাগুলি যে খানসামার জিম্মায় থাকে, তাকে এসব দেখে 
'মান্দুর' বলে। এখানকার মান্দুরটী বলিদ্বীপীয়; অনেক ডাক-বাঙলায় মালাই ব। যবদ্ধীগীয় মান্দুরই পাওয়া ঘায়। 
বেচারী আজ একটু বিপদে পাড়েছে। অনেক ইউরোপীয় যাত্রী এই ডাক-বাঙলাব পথ দিয়ে বাঙলির উৎসবে 
গিষেছে, এর| এখানে প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে,_এর খাবার সব ফুরিয়ে" গিয়েছে) ছু-চারটী ডিম আর কিছু রুটা আব 
একটু কফী ছাড়া আর কিছু দিতে পারুলে না। আমরা কেউ-কেউ মুখ হাঁতের সঙ্গে একটু মাথাটা পুয়ে নিলুম। 

যাত্রার পূ্ধে বাকে, দ্বেউএদ্ আর কোপ্যারব্যার্গ আমাধ বল্লেন, এ দেশে ব্রাহ্মণের সম্মান খুব বেণী, 
আপনি ভারতবর্ষ থেকে আস্ছেন, তায় আপনি ব্রাঙ্ষণ, ইউরোপীয় পোষাক ছেড়ে ভারতীয় পোষাক, ব্রাহ্মণের 
পোষাক পরুন, এদের সঙ্গে সহজে মিশতে পার্বেন। রবীন্দ্রনাথও এ কথার অন্থমোদন ক'রলেন। আমি সাদা 
কোট-প্যাণ্টলুন টাই গ্থাট সব ব'দলে, মট্কার ধুতি, মুগার পাঁঞাবী, বহরমপুরী রেশমের চাদর আর আগরার নাগরা 
প'রলুম। পোষাকটা অবশ্ প্রাচীন বা মধ্য-যুগের ভারতের ব্রাঙ্গণের মতন হ'ল না কিন্ত ডচেরা এইতেই 
খুশী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের যে বেশ ছিল তা এখানকার সভ্য সমাজে আদৃত হবে না, আর আমাদের 
মতন এ-মুগের জীবের পক্ষে সেরকম বেশভূষা করাও একটু সময় আর সাহস-সাপেক্ষ। সাচীর স্তপের ভ্স্্ 
থেকে আরম্ত ক'রে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, আর সস্কৃত আর অন্ত বইয়ে, ্রা্ষণের যে ছবি আর বর্ণনা পাই 
তি থেকে দেখা যার যে তখনকার দিনে ত্রা্মণ লক দাড়ী রাখতেন, মাথার চুলও লা রাখতেন, আর লেই চুলে 
হয় জট পাকাতেন, নয় চুল মাথার উপরে চূড়ো ক'রে বেঁধে রাখ তেন-_শিখেরা এখন যেমন ক'রে থাকে। 
পরনে হ'ত, হয় মোটা কাপড়, হাটু পর্যন্ত, নয় হরিণের ছড়।; আর গায়ে একখানা উত্তরীয়; আর 
পায়ে চামড়ার চাপলি বা কাঠের খড়ম, হাতেচ/5৩ | চীন জাপান কম্বোজ শ্যাম মধ্য-এশিয়ার 
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শিল্পেও ভারতের ব্রাঙ্গণের এই ছবিই পাই; আাব ব্লীব ব্রা্গণেরাও «ই বকম বেশেবই অন্চকবণ কবে; 

স্তামের ব্রাঙ্গণেরা ( পরে শ্ঠামদেনে গিষে দেখেছিলুম ) খাব সব বিষয়ে পোষাকটা হালফ্যাখনের কাবে নিলেন, মাগার 
পর ঝুঁটাটা (একে কেবল শিখ। ঝ| টিকি বল। লে না) বাঙলাদেশে আমব। থাকে বলি পুরুষের উচে খোপা, ৭ 

'কুষ্-চড়া' খোপা, এ তাই ) এখন9 বজায বেখেছে । যাই হোক, কলির ত্রঙ্গণ কলিসগেবই নতথ বৰ 

গেল । ডচের। দেখে তে। খুব খুশী হলেন, বিশেষ কাবে কোপাববাগ। কোপা বৃব্যার্গ এক্স কনেক বণ সবে 

ক'লকাতায় এসেছিলেন, তখন তার সঙ্গে আমান আলাপ হয়েছিল, তাবে সাহিতা পবিষদেব সংগ্রহ দেখিয়ে পিউ, 

কলকাতার পরেশনাথের মন্দিরের সাজ-সঙ্জ! আব বা রে ব উৎকট বাহাবটা9 দেখিণে আনি, তাব পণ তিনি 

মবদীপে ফিরে গেলে একট পত্র ব্যবহাবও তার সঙ্গে কলি, তিনি তাই আমাধ পরিচিত পর্ধ-ভাবেই গে থেকে 

গ্রহণ ক'রেছিলেন। 

এইকূপে তৈরী হে আম্বা আাবাব আগের মতন ঘে নার গাচীতে চাচলুম | বণিদ্বীপান এব ছিন। তাব। 

আমার এই অদুষ্ট-পুব পোষাক দেখে তে। অবাক্। 
কোপ্যারব্যার্গকে নিষে এক বিষমে মুিল হ'ল । ইশি ৎবেজী ব| আমাদের জ্ঞাত আব কৌন ভাম। ভাগে! 

বলতে পারেন না, ব। জানেন না; আঁব আমবা ডচ বুঝি ন|। অল্পন্থপন উত্ধপজি ম। জানেন, তাতে কোনণ বকথে 

পথের কাঁজ চালিযে নেওয। যাঁষ মীত্র। এতে হগ্যতাম_খোলাখুণি গভীব আলাপে খে হদ্ত। জমে-তআতে বার। 

পডে। ওদিকে কোপ্যারব্যার্গ তাৰ এই অক্ষমত। সম্বন্ধে সটেতন ব'লে, নিবাক্ সেব। ০ তল পবণ কাপতে 

চান। আমরা এর আন্তরিক স্সেহের নান| নিদর্শন পেষে মুদ্ধ হানে গিষেছিলণ খাব ভামান অভাবে আমাদের 

পবস্পবের প্রতি আকর্ষণের বৃদ্ধিতে কোনও বাধ। ঘটে নি। কোপার্বাগ সঙ্গদ্ধে আমাদের কহ 2] াপ 

আমাদের অক্ুত্রিম সহ মুক্তকগে স্বীকার করবার বিষঘ। এব সাহাধ্য আার অক্লান্ত চেষ্টা আব পরিআমের ফু 

বহু স্থলে আমাদের বলী আর যবদ্ধীপ দর্শন সার্ক আর সম্পূর্ণ হাতে পেবেছিল। 

কিন্তামানির পর উতরাই পথ। একটু এগিষে' পাহাড়ের গে পানালোকন ব'লে একটা গ্রাম, সেখান থেকে 

নাষে বাতির হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল। তার পব যত নামতে থাকি, তত লোকেণ বসাতি বাড়ে ; পাহাডে? 

অঞ্চলের নির্জনতা আর গন্ভীর সৌন্দর্য আর নেই। 

তবে অন্য ধরণের সৌন্দর্য । দক্ষিণমুখো পথ, 

খানিকট। উত্তর-দক্ষিণ পাহাড়ের পাশ দিয়ে, গ| দিথে 

চ'লেছে। সমতল দেশে এলুম ৷ প্রচুর মাঠ, আর 

ধানের খেত । খেতগুলি আ'লে ঘেরা । মাঠগুলির 

চার পাশে হয়. পাথরের নোড়ার দেওয়াল, নয গাছের 

বেড়া। “দ্বেশটা বেশ উচুনীচুকোথাও টল, 
কোথাও টু সনুর্জের ছড়াছড়ি । এখানে লক্ষ্য 

কারলুম, এদেশের গোরুগুলি একটু অন্য ধরণের 

দুর খেকে এদেশের গোরু দেখে মনে হয়, যেন লাল 
রঙের হরিণ। লাল রওটাই বেশী; গোরুর দাবনা- 

গুলি, বিশেষতঃ পিছন থেকে দেখলে, সাদা; অনেকগুলি আবার পৃযতী, গায়ে সাদ।-সাদা ফোটা আছে মাথাটা 

ছোটো, আর গল-কম্বল নেই। ভারী সুন্দর দেখায়। এদেশে গোরুর ছুধ খাঁয় না, খালি লাঙলেব জন্য আর 

মাল বইবার জন্তু পোষে। এ একেবারে 'হট্মালার দেশ? এখানে গাই-বলদে চষে। 
্ 

পাহাড়ের গায়ে ধানের থেত, 
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পাহাড়ের গায়ে থরে-থরে ধানের খেত, আর জলের ব্যবস্থা, এগুলি দেখে চোখ তি সার | নি 

জমীতে জলের ব্যবস্থাও বেশ। বলিদ্ধীপের সম্বন্ধে “অনুপ” ( অর্থাৎ প্রচুর জলের দেশ) ) এই আখ্যাটা বেশ খাটে। 

বেলা প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় লৌকেদের চল|-ফেরা খুব । তবে যত বাঙলির দিকে এগোচ্ছি, তত দেখছি, রাহী: 

লোকেরা দৈনন্দিন কাঁজের জন্য বেরোয় নি, সব যেন 
দল বেঁধে সউৎসব-ক্ষেত্রে চ'লেছে। কোথাও বা 
মেয়ের সার বেঁধে চলেছে, মাথায় এদের ফল- 

ফুলুরীর চুবভী, বা বেতের ঢাঁকন দেওয়া ভমরুর- 

আকারের-খুরোওয়াল! কাঠের পাত্র। আমরা মুগ্ 

হ'য়ে বলি-জাতীয় মেয়ে পুরুষের এই অপূর্ব শোভা 

যাত্রা, মাঝেমাঝে যা চোখে পড়তে লাগল? তা 

দেখতে-দেখতে যেতে লাগলুম। বলিদ্বীপের 

নৈবেছ্য শিরে মন্দিরা ভিমুখিনী নারীগণের শেভোধাত্রা লোকেদের আম।দের ভাষায় গৌরবর্ণই ব'ল্বো_ 

ইউরোপীয় ধরণের 'ছুধে-আলতার" রঙের শ্বেতকায়-কাঁশ্মীরী বা পাঠান, পারসী বা আর্মানী বা ইউরোপীয়দের 

মতন--এর! নয়। এর! কাঞ্চন-বর্ণ, পীতাভ গৌরবর্ণ__গায়ের রঙ চীনাদের মতন। কালো রঙের লোক একেবারে 

নেই বললেই হয়। যবদীপের লোকেরা এদের চেয়ে শ্যামবর্ণ, কতকট। ভারতবাসীদেরই মত। বলিদীপীয়ের 

মালাই-জাতির একটা বেশ শ্রীসৌষ্ঠবশালী শাখা । সাধারণ মালাইদের চেয়ে একটু ভারী আর ঢাঙা চেহারা 

বিশেষ ক'রে মেয়েরা তে। মালাই মেয়েদের মতন ক্ষুদ্রকায় বা ক্ষীণকায় নয়। মেয়ে আর পুকুষরের নাঁকট। এক] 

চেপ্টা, ভারতবাসীর প্রিয় বাশী-নাসা যবদ্ীপে একটু-আধটু দেখতে পেলেও, এদেশে তা বিরল বা ছুলভ। চোখ 
গুলি সাধারণতঃ বেশ ডাগর, আর ভাব-ব্যঞ্ক হয়। মেয়ে আর পুরুষদের মাথায় চুল খুব বড়ো হলেও, পুরুষদে' 

মুখে গৌফ-দাড়ীর অপ্রাচূর্য। এদেশের মেয়েদের অনেকের ঠোট ছুটী একটু আধ-খোলা মতন থাকে, তাতে মুক্তা 

ধবল দাত একটু দেখা যায়, হঠাৎ দেখে মনে হয় এরা কি যেন বলতে চাচ্ছে, কিন্তু ব'ল্তে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে 

৮ সভ্যতা থেকে এতদিন পর্যযস্ত নিভূতে পালিত সারল্য-মণ্ডিত এই সমস্ত জনপদ-কন্যাদের মুখে এই 7968 

অর্থাৎ অক্ফুট প্রশ্নময় ভাবটা বান্তবিকই আমাদের বড়ো মনোহর ব'লে বোধ হ'ত। বলিদ্বীপের রূপকারেরা এদেশে 

' মেয়েদের আর পৌরাণিক দেবীদের ছবিতে বা মৃতিতেও এই ঈষং-প্রকটিত-দন্তরুচি-কৌমুদীটুকু বর্জন ক'রতে পা 
নি--বলীর পটের বা মৃত্তির এই একটা বিশেষত্ব। এ দেশের পোষাকে রঙের বাভ্ল্য একটা লক্ষ্য করার জিনিস। একা 

কথা শুনেছিলুম যে, যে দেশে প্রারুতিক সৌন্দর্য বেশী, সবুজের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানকার লোকেরা বর্ণ-স্থযমা বিষ; 
প্রকৃতি-দেবীর মুক্ত হস্তের দান পেয়ে নিজেদের সুষ্ট পারিপাশ্বিকে__-পোষাঁক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে_বর্ণ-সম্বদ্ধে উদীসীন হয় 
উদ্দাহরণ-স্বরূপ বাঙলাদেশের আর মালাবারের পোষাকে রঙের অভাবের কথা শুনি। মালাবারে আর বালাদেশে 

মেয়ে-পুরুষে রণ্ীন কাপড় ছেড়ে সাদাটাই আজকাল বেশী প'রছে বটে, কিন্তু বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলী, যায় ৫ 
এই যে বর্ণজ্ঞান-হীনতা, এটা হালের, আর মধ্য-উনবিংশ শতকের ইংরেজী মনোভাবের প্রভাবের ফল.।, আমে 
পূর্বপুরুষের! নান। রঙের কাপড় প'রতে লঙ্জা বোধ ক'রতেন না। এখন আবার রঙ. ফিরে আস্মছ-_ পুরু 

পোষাকে । রডীন লুঙ্গী এখন সাদা স্থতোর কাপড়কে তাড়াচ্ছে। ২৫৩* বছর পূর্বে বাঙল! দেং 

কয়জন লোক লুঙ্গী প'রত? বাঙলার মুসলমান কৃষাণেরাও সেই সনাতন ধুতীরই ভক্ত ছিল। পূর্ব-বঙ্গের মুসলম 
খালীসী আর বর্মাগামী কৃষাণেরীই বর্মা থেকে লুলীর আমদানী করে, ক্রমে রডীন লুঙ্গী এখন বিশেষ ক'রে বাঙা 
মুসলমানেরই পোষাক হ'য়ে দাড়াচ্ছে, শখ ক'রে বাঙালী হিন্দু বাবু-ভেইয়ারাও প?রছেন। কালে হয় তো রডীন লু 



বলিদীপ £ . বুলেলেউ-_কিন্তামানি__বাড, লির পথ ১৯৩ 
০৯১ পলি পাটি পিপি পরার পট পাপিিপাসপিিপাম্পসিপাি্ণ লাস ত 

আমাদের পোষাক হ'য়ে দাড়াবে, আর এই রকম ক'রে আমাদের পবিধেযে একটু, পোতুন- ভাবে বর্ণ বৈচিতবোর সনাবেশ 

ঘণ্টবে। এই বর্ণ-গ্রীতিটুকু পুরুষদের পোষাকে শীতের কাপড়ে শাল-র্যাপাবে এখনও যা একটু বায আাছে। 
ওজরাটের বহু স্থল বাঙলার মতনই সবুজ, কিন্কু সেখানকার মেঘে আব পুরুষদের পরিধেয়েব বর্ণ-বিন্যাসেব সৌর 
সর্বজন-বিদিত। বর্ণ-প্রিয়তার সঙ্গে দেশের প্রৃতিব অবস্থার কোনও যোগ আছে বলে মনে হয় না। বেশী দিনে 

কথা নয়, অষ্টাদশ শতকে ইংলাগডের পুরুষেরাও মেয়েদের যতন লাল নীল সবৃজ প্রভৃতি নান! বের কোট-গাম। 
গর্ত; চতুর্দশ, পঞ্চরশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে রঙের বাহার আব৭ বেশী ছিল; আর এখন ইউবোপে কালে। 

ব$ই গ্রাহা, রুমালে মোজায় আর টাইয়ে যা একটু রঙ এখন চলে । শিক্ষা, রুচি, অর্থ__এই গুলির উপর বণ-প্রিষতা 

নির্র করে। বাঙালী জা'তের রুচি গিয়েছে, শিক্ষ/ ভালে! নেই, অর্থ তে| নেই-ই | যাক -বলিছীপের মেয়ে 

পুরুষে আগে এ দেশেই তৈরী ছাপা ব| ছোবানে! কাপড় পারত, এখন বেশীব ভাগ বিলেতী কাপডই পরে, কিন্তু 

এই কাপড়ে খুব নকৃশা কাটা থাকে, ফুল আর পাতার নিচিত্র নকৃণ|-ই বেশী। মেয়েদের চেনে পুরুষেরাই যেন 

নকৃশাকরা ছাপা কাপড় একটু বেশী পছন্দ করে ব'লে ঘনে হ'ল। তিন খানা কাপড় হ'লে তবে বপিদ্বীপের 
পবিধের সম্পূর্ণ হয়_-প্রাচীন বাঙলা বইযে যেমন আছে--“একখান কাছিঘ। পিন্ষে,। একথান মাথায় বান্ধে,। আর 

খন দিল সব গায়”__ধোত্র, উদ্ধীঘ, উত্তরীঘ। আজকাল যবদ্বীপে আর আধুনিক সভাতার প্রভাবে একটী কৰে 
াম|-ও গাঁয়ে চ'ডছে, হয ইউরৌগীঘদের মতন গল।-আ টা সাদ। জীনেব কোট, নঘ মালাইদের মতন টিল। কোত1। [ 

খালি পাই আগে রেওয়াজ ছিল, রূচিৎ চাপলি প'বত, কিন্ব-ইউবোপীন জতে। আব মোজা আনেকের পামে উঠছে । 
'মাটের উপর, বলীর সাবেক পুরুষদের পোযাক বেশ ছিল, বেশ গ্রদৃশ্ত, পোক গুলি চেহাবার সঙ্গে সুন্ধব মানাত? | 

বলীর পুরুষের পোষাককে সম্পূণ ক'রতে হ'লে আব একট। দিনিসেব দবকার হ'ত-_-একখান! বড়ো ছোবা, ব। 

হলওয়ার, যাকে “ক্রিদ্* বলে। হাতিলে সোনার রাক্ষদ-মৃত্তি-ওঘালা এই বিষ্তাং-শতানে। বাক! তলার এবা পিঠে 

নাধত, সামনে বা পাশে ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল ন1।-_বলিদ্বীপেব মেধেদেব পোমাক শীঘ্বশীপ্র শপ্রচলিত 

£'ঘে পড়বে, আর পড়ছেতযত বেশী করে ও-দেশে বিদেশীব আমদানী হাচ্ছে। মেঘেদেব পরনে তিন গণ্ড বনজ 

এ|কে_একথানা ছোটো ভিতব-বন্ত্; তার উপরে, কোমব থেকে পাথেব পাত। পধন্ত ছুই আডাই ফের দিয় 

গডানো, আব কাপড়ের সরু কটি-বন্ধ দিয়ে নীধা, একথান। বন্ধ, যাকে 'কাইন্' ব| কাপড বলে-এর। মাব$, ব। লুঙ্দীর 

নত সেলাই-করা কাপড় পবে না__এই কাইনের দ্বার! উদ্বাঞ্গ আবৃত হঘ ন।, তার জন্য ততীম আর একখান। 

শাপড থাকে, খুব কম চওড়। একখানা চাদরের মতন,_-এই উত্তরীগ আবাব প্রাঘই নেটের ব! জালের কাপডেব 

ভন বলীর মেয়ের! কিন্তু এই চাদর খুলে গারে মুড়ি দিবে পরে না, হয কাপে ফেলে রাখে, নদ কোমরেই জড়িয়ে 

বাথে। পরিচিত অপরিচিত সকলের লামনে এইবূপে নিরাবরণ-বক্ষে টল|-ফেব। কর। এই দেশের বাঁতি। কিন্ত 

এ রীতি যে সত্য-যুগের উপযুক্ত ছিল, সে সত্য-যুগ আর থাক্ছে না। উত্তর-বলী বহুদিন থেকে ডচেদের অর্ধানে 
গাছে; সেখানে সভ্যতার সং্পর্শে আসায়, জাম। এখন মেয়েদের পোষাকের একটা অপরিহাধ অঙ্গ হায়ে দাঁড়িয়েছে। 

ধ্য- আঁর দক্ষিণ-বলীতেও আস্তে-আঁন্তে এখন জামা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রছে। মেয়েদের এইরূপ পোষাক, ব। পোষাকের 

গভাব__যা৷ আধুনিক রুচি অঙ্ুসারে বর্জনীয়_তা এক সময়ে আমাদের ভারতবর্ষেও সাধারণ ছিল। মালাবারের 

পশ্লী-অঞ্চলে নার আর অন্ত-জাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রীতি এখনও প্রচপিত। দেহ যাতে স্সমাত হয 
নয়েদের “এইরূপ পোষাক আমাদের ভারতবর্ষে ঠাডাদেশের অধিবাহী আর্ধেরাই আনে বলে অঙুমান হয়। 
ন্বানে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাথরে খোদাই-করা ঈরানী আর্ধ মেয়েদের যে প্রতিক্কৃতি পাওয়। গিয়েছে, ত! 

বেবী আবৃতদেহা আর্ধ রমণীর পরিচ্ছদের ধারণা ক'রতে পারা যায়। ভারতের অনার্য দ্রাবিড়, কোল 

হা খরদের মেয়েদের পরিচ্ছদ এনপ ( অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষিত রুচি অস্থ্সারে ) শালীনতাময় ছিল না। রাঁচির 



১৯৪ দ্বীপময় ভারত 
শি পা্িপসিপাসপা পপির পাটি পা এমি পি স্িস্পিরসি পি পচ রাছি পাটি পাতি তাস্টিতীখি তি -ত১ এ এ ৯ পি ৯ 2৯ ৯ পি পাটি সিরাত তি পা পাটি পাসিপীস্পিশীসি পিপিটিলীিলিশ পি পাতিতী ৯ শা পি লাশ পারছি পাতি পাটা পোস্ট পিস্িপাসিলাি পদ বাসি এ টি তিল? 

পল্লী-অঞ্চলের কোলেদের মেয়েদের দেখলে বুঝতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম আর শতকের প্রাচীন তামি 1 

লৃহিত্যে মেয়েদের পোযাক যা! বর্ণিত হ'যেছে, ত| থেকে বোঝা যায় যে দ্রাবিড়-দেশে এ যুগে মালাবাবের মতন? 

ব্যবস্থা ছিল। সীাচী-বরহুতে, খগ্ডগিরি-উদয়গিরিতে, মথুরাষ, অমরাবভীতে, মহাবলিপুরে, অন্থাত্র সব জাগা? 
প্রাচীন ভারতীয় ভাক্কর্ষের নারী-মূতি, আর অজন্টার, বাঘের, সিত্তন্নবসলের আর সিংহলের সিগিরিয়ার ভিত্তি-চিত্রে। 
নারী-চিত্র---এ সব দেখে মন হয়, মেয়েদের পৌঁধাক বিষয়ে প্রাচীন অনাধ ভারত, ইন্দোচীন আব 

ইন্দোনেসিয়া, একই দেশ ছিল। ভারতে হয় তো পাঞ্জাব-অঞ্চলে আধ প্রভাবে-_আর শীতের প্রতাপে- সশ্য 

ভব্য পরিচ্ছদই সাধারণ হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় সমগ্র ভারতে অনাধ প্রভাবই বলবান্ থাকায়, অন্ত 

প্রাচীন রীতিই অক্গুপ্ন ছিল__অন্ততঃ বিদেশী: তৃকী মুমলমানের আগমন পর্ধন্ত। স্বদ্ূর বলিদ্বীপ প্রাচীন 

ভারতের এই পরিধেযবৈশিষ্ট্য আশিক ভাবে রক্ষা করেছে । ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের পোষাক নিনে 

কত ন। কথা.বল! যাষ-কত সংস্কৃতির, সামাজিক রীতি-নীতির লুপ্ত স্তর, গ্রপ্ধ কথা, অতীত ইতিহাস, এঠ 

পরিচ্ছদকে অবলম্বন ক'রে রয়েছে । পাঞ্জাবী মেয়েদের লহঙ্গা ব| পাজামা, কৃতি আর চাদর; রাজপুতাঁনা 
মেয়েদের লহেঙ্গী, কাঁচলী, ওড়না); উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের মেষেদের সামনে-কোচা ডান-কীধ-টক। 

ঘোম্টা-টান। সাড়ী, আর ছুপট্রা; মারহাট্রাদেশের মেঘেদেব কাছা-দ্েওয়! মাথা-খোলা সাভী; পশ্চিম-বাঙালার ৭ 

কাধ আর মাথা ঢাঁকা সাড়ী; পূর্ববঙ্গের ফেরত] দিয়বে-পর। সাডী আর সঙ্গে-সঙ্গে কোল মেষেদেব 
আর মালাবারী মেয়েদের অনাবৃত-উ্ধবণঙ্গ কাপড় পরার রীতি --এ-সবকে অবলম্বন ক'রে, ভারতের নানান 

জা*তের অতীত সংস্কৃতির খবর লুকিয়ে রয়েছে ।_ প্রাচীন ভারতে মেয়েদের গায়ের জামা যে ছিল ন|, তা নঘ, 

অজপ্টায় আর অন্াত্র তার ছবি আছে। কিন্তু অনাধ পদ্ধতি অন্থসারে, গাষে কিছু ন। দেওয়াই যে সাধাবণ 

রীতি ছিল, এইটাই অন্তমান হয়। 

বলিদ্বীপের মেয়ের! অপুর্ব সৌষ্ঠটববতী, তত্ব্দী। এদেশে কি মেয়ে কি পুরুষ কাউকেও আমর! অতি-₹4 
বা অতি-স্থুল দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বলীর মেয়ের। মাথায় ক'রে সবজিনিস বয়ে নিয়ে যায়। কোথায় থেন 

প'ড়েছি, মাথায় ক'রে জিনিস নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের ফলেই মেয়েদের গতিভঙ্গী এই রকম ছন্দোময় হ'য়ে যাঁয। 

এরা যখন একক বা অনেকে সার বেঁধে জিনিন-পত্র মাথায় ক'রে নিয়ে চলে,_কি তাঁদের দৈনন্দিন কাজে, কি 

উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বা স্থানীয় রাজবাটাতে-_তখন এদের খজু শুদ্ধ-সংযত দেহ-স্থষম। আর রাজ্জীর মত 

গৌরব-দৃপ্ত চলন-ভঙ্গী এক অতি অপূর্ব আর ছূর্লভ সৌন্দর্যের হ্্টি করে। এদেশের মেয়ের! সাধারণতঃ “কাইন? ব 
পরিধেয়-বস্ত্রের জন্য একটা র$ই বেশী পছন্দ করে” কুষ্তাভ নীল রঙ; আর উত্তরীয়টার রঙ সাধারণতঃ হয় হাল্দে। 
বলিদ্বীপের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে যে চমতকার কবিতাটা লেখেন, যেটা ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের '্প্রবাসী'তে 

“বালী” নামে প্রকাশিত হয়, তাতে বলিদ্বীপের মেয়েদের পরিধেয়ে এই ছুই রঙের কথা তিনিও লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন_ 

সি 

শিথিল গীত বাস রা 

মাটির "পরে কুটিল রেখা, লুটিল চারি-পাশ। 
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাঁভরণ দেহে 

চিকন সোনা-জিথন উষ! আঁকিয়! দিল ন্েহে।...... 

কটিতে *ছিল নীল ছুকুল, মালতী-মাল! মাঁথে, 

কাকণ ছুটী ছিল ছুখানি হাতে। 

 কষিত-কাঞ্চনাভ গৌরবর্ণ দেহে কটিদেশে কৃষ্নীল পরিধেয়ের উপরে আবেষ্টিত এই কাঞ্চন-বর্ণের উত্তরীয়।__ব' 

সমাবেশ এতে অপরূপ সুন্দর হয়। মেয়েদের গায়ে গয়না! নেই বললেই হয়--বড়ো জোর এক্এ্রীতে বাঁ ছু হাতে স! 



» বলিছীপ £ বুলেলেঙ__কিন্তামানি__বাঙ্লির পথ ১৯৫ 

'কীকন একগাছি ক'রে পরে। এদের দেশের আর একট! রীতির কথ| এইখানে ব'লে নিই-__হাটে বাটে মাঠে গৃহমধ্যে 
এই গাত্রাবরণ উত্তরীয়ের যথাযথ ব্যবহার সঙ্গন্ধে মেযের| নিঃসঙ্কোচে উদ্দাসীন হ'লেও, দেব-মন্দিবেব ভিতরে প্রযেশ 
করবার সময়ে এরা এ বিঘযে সংযত হয, তখন উত্তরীযেব আবেষ্টন দ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত ক'রে থাকে, 
কিন্তু অতসদেশ অনাবৃত রাখে । দেব-মন্দিবে প্রবেশের সমঘে ব। দেবতার সামনে পৃজা-অর্চনার সমযে এরূপ বাবস্থা 
হ'ল কেন? এট| কি আর্ধ মনোভাবের প্রভাবেই ঘটেছে, যে প্রভাব ভাবতের ব্রাঙ্মণোর মধা দিয়ে কার্ধকর 
ই'যেছিল? অথচ প্রাচীন ভারতের দেবদেবীদের মৃতি-কল্পনাষ, অন্াববণ বন্ত্র স্বন্ধে আধিকা দেখা যায় না। 
গ্রাচীন ভারতের বাজা-রাজড়ারা খালি গাযেই থাকতেন__ছবি আর খোদিত মতি দেখে, বাঙজান্তঃপুবিকদের 
সম্বন্ধেও ওই কথাই ব্বলা যায়। তামিল দেশে তে। জামা-গ|যেদেওযা প্রাচীন কালে সৈনিক কিংব। ভত্যেবই 

পরিচাষক ছিল ।--বলিদ্বীপের প্রাচীন প্রথা, কেবল চবিত্রহীন। সাধাবণী সত্রীধেবেই দেহ পর্ণ-াবে আবৃত 
বাখতে হত, সছংশীষ। কন্ঠ! বধূ গৃহিণীবা বক্ষোবাস বিঘঘে শিবাববণ হয়েই থাকতেন । এখন অবশ্য সরত্রই 
মালাই “কাঁবায়” বা লঙ্গ। টিলা জামার চল বেড়ে ঘাচ্ছে। 

প্রাচীন বাঙলার লক্ণসেন মহারাজাব সভাব কবি ধোধী, মেঘদুতেব অঙ্টকবণে বচিত তাৰ 'পবনদুত' 

ক|বো লিখেছেন-_ চা 
গল্প নাঁচিপ্ন তপরিমবঃ সৌধম|ল।বতণসো। 

যাস্যুডুচ্চে?যি রসময়ো বিশ্মযং সাদেন:| 

শেরক্রীঢ।ভরণপদবাম্ ভুনিদেব|ন|ন|ং 

ত।লাপবং নবশশিকলকে|মলং ঘন যতি ২৭ ॥ 

এই শ্লোক থেকে গঙ্গার ধবের গ্রখাদেশে অর্থাহ দঙ্সিণব105- এ|জকালকান ভগলি ছেপাম-ভমাদেব 

শর্থাং ব্রাঙ্গণঘরের মেষেদের কানে তাল-পাতার গহন পরাব কথ। পাণ্ষ। যাচ্ছে । এখন৪ ম।লাবানে আর 

ভাবতের অন্যত্র কানে তভাল-পাতাৰ গোজ প'বে থাকে । কুমাবী অেধেদে কানে পাকানে। তালপাতাব গোজ 

এই বলিদ্বীপে খুবই প্রচলিত । প্রাচীন ভাবতে যেমন, তেমনি এখানে নাক-ফৌোডবার পরব প্রথ। নেই । আৰ 

কি পুরুষ কি মেষে সকলেই কানের পাশে ছুই-একট। ফুল পবে_ চাপা, গন্ধবাজ, জব], আৰ পুরুষেব! প্রাঘই মাখার 

কমালের নীচে, কপালের ঠিক উপরে, একটা ফুল গুজে বাখে। | 

বালির পথে আমরা এই-সব দৃশ্য দেখতে-দেখতে চলন । এই বক মেঘে আব পুরুষের 

দল দেখে দলের মধো নানা রঙের ছাতা নিষে আবার চলেছে, এ ছাতা হালের লোহার সিক€ঘাল। বিলেতা 

ফ্যাশনের ছাত। নয়, পুরাতন ছাদের তাল-পাতার ছাতা” সাদ লাল নানা বঙেন কাপছে মোড দেখে, মাঝেমাঝে 

মনে হ'তে লাগল, একি! একি ক্বপ্র দেখছি! এ অপ্টা আব বাঘ গুহার দেযালে আক] আব প্রাচীন ভারতের 

মন্দিরের গায়ে খোদা স্ত্রীলোক আর পুরুষেরা হঠাৎ কোনও যাছুকবের স্পর্শে গ্রাণ পেষে শিল্পেব চিরস্থিব কল্পলোক 

থেকে অবতীর্ণ হয়ে, এই বলিদ্বীপের মনোহর প্রারুতিক পট-ভমিকাব সামনে জীবন্ত হ'ঘে যেন চলে ফিরে 

বেড়াচ্ছে! এরা ভারতীয়দের মতন শ্ঠামবর্ণ নয়, আর গাষে অলঙ্কারের প্রাণ নেই--এই ঘ। পার্থক্য । এর! 

আপন মনে চলেছে, চকিত দৃষ্িতে আমাদের তিনখানি মোটরের সারির প্রতি তাকিয়ে দেখছে-_প্রথমটাতে 

উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের, প্রশান্ত-জ্ঞানোজ্জল-দৃষ্টি-মপ্ডিত মুখের প্রতি কেউ-কেউ সম্থমের সঙ্গে নেত্রপাত ক'রছে বটে 

কিন্ত এই সব বলিদ্বীপের জানপদগণ অনুমান ক'রতেও পারছে না, কতদূর থেকে আমরা ক'জন ভারতবাসী 

এসেছি, স্তাদের-ই মধ্যে আমাদের .পিতৃপুরুষদের জ্যোতি দেখতে পাবে বালে আশা করে এসেছি-_আর তাদের-ই 



১৯৬ দ্বীপময় ভারত 
পপি পি রিছি পার্টি লি লা পা শি পরি শত ৩ পি শী পাঁচ ৮৩ এ পট পা পাটি পা .শোস্টি পি 1 পাতি পিসি শি পাস্সিশাটি 7 পাসসিপীস্পিিি শি পরি পিসি পাটি পিসি পাত ৩৬ তা 

মধ্যে এমনি অনপেক্ষিত ত সুন্দর ভাবে তাদের বাহ জীবনের জোতের একটা পরিদৃশ্যমান প্রবাহ । দেখতে «ে 
আমরা কতটা পুলকিত হ'চ্ছি ! 

বাঙ্লি গ্রামের যত কাছে গিয়ে পণ্ড়ছি, উতৎসবমুখী জনতা রর বাড়ছে। শেষট| রাস্তায় ভীড় এত দে 
হ'তে লাগ্ল, যে আমাদের গাড়ী আস্তে-আস্তে চ'লতে বাধ্য হ'ল, শেষটায় যেন ভীড়ের তে বাহিত হাদে, 

আমরা চ'ল্লুম। লোকেদের গায়ের রঙে, আর কি মেয়ে কি পুরুষ সকলকার দৈহিক শৌন্দর্ধে, তাঁদে। 
_ ব্ভীন . কাপড়ে, তাদের কানে আর মাথায় পরা ফুলে আর ফুলের মালায়__আমাদের চোখের সামনে 
যে দৃশ্ঠের পর দৃশ্ঠ খুলে যেতে লাগ্ল, তাতে আমরা একটা কূপের আর সৌরভের অজ্ঞাত মাঁয়া-রাজো' 
মোহের মধ্যে যেন পড়ে গেলুম। আমাদের গাড়ী অবশেষে এক চৌরাস্তার উপর*এসে থাম্ল। গোগি, 
সামনে কাচা বাশের কতকগুলি উচু মঞ্চ; বাশের টীচাড়ীর দেওয়ালের পিছনে আমর! রয়েছি ব"। 
ভিতরের ব্যাপার কিছু দ্রেখতে পাচ্ছি না। ডান দ্রিকে বলিদ্বীপের বাত্ব-রীতিতে তৈরী একটা স্ন্দর বাড়ী। গাদী 
থামতে অতি চমত্কার তালময় বাজনার ধ্বনি কানে এল" । এখানে লোকের ভীড় যেন জমাট নেবে 
গিয়েছে ।--কোপ্যারব্যার্গ সামনে শোঁফারের পাশে ছিলেন, দাড়িয়ে উঠে ব'ল্লেন__এইবার আঁমরা বালি 
পৌছুলুম, এখন নামতে হবে। কবি আর অন্ত সহযাত্রীর। নামলেন, স্বপ্াবিষ্ট মতন আমিও নাগলুম ॥ 

৬। বলিদ্বীপ--বাঙ্লি 

শুক্রবর ২৬শে অগস্ট, ১৯২৭। 

বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা তখন হবে, রোদ্,র খুব কিন্তু ততটা গরম বোধ হচ্ছিল না। বালিতে 
নেমে প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত লোকের ভীড় আর অনৃষ্ট-পূর্ব নোতুন কাণ্ু-কারখান| দেখে আমরা একটুখানি 

কিংকতব্যবিমূঢ-গোছ হ'য়ে গিয়েছিলুম | কোথায় উঠছি, কি কি দেখবো, কি ক'রতে হবে, কিছুই জানি না। 
বলিদ্বীপের অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ে জরমান লেখক 10050 ক্রাউসের বলিদ্বীপ-সম্বন্বীয় ছবির বই 
দেখে, আর অন্য বই কিছু পড়ে, কিছু-কিছু ধারণা আছে মাত্র। দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে একটা চৌরাস্তা 

আমাদের গাড়ী তো দীড়ালো। চৌরাস্তাটী বলিঘীপের মেয়ে আর পুরুষদের ভীড়ে ভর্তী, তিল-ধারণের- 
ও স্থান নেই ব'ল্লেই হয়। রবীন্দ্রনাথ নামলেন, তার সঙ্গে আমরা; কোপ্যার্ব্যার্গ পথ দেখিয়ে” আগে-আগে 
চ'লছেন_-লোকেরা সসম্থমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। এই ভীড়ের একটা গুণ দেখলুম--এরা অতি মৃদু-ভাবে বথা- 
বার্তা ক'রূছে, প্রায় হাজার ছুই লোক জড়ো হ'য়েছে, কিন্তু অনাবশ্তক চেঁচামেচি একটুও নেই-_জান্তটাকে বেশ ভবা, 
কোমল, ধীর প্রকৃতির ব'লে মনে হ'ল। আর তার উপরে এদের সৌষ্টবপূর্ণ আকৃতি, মানান-সই. রঙচঙে? কাপড়- 
চোপড়, আর মনোহ্র ছন্দোময় গতি-ভঙ্গী। গাড়ী থেকে নেমে ভীড়ের মধ্য -দিয়ে আমরা চৌরাস্তার পশ্চিম মুখে 
সড়কে ঢুকলুম। তখন আমাদের ডাঁন দিকে পণ্ড়ূল একটা বলিঘীপের প্রাসাদ, তার প্রধ্ধ কোণে লোক-জন 
বস্বার জন্য চু, চারিটা খুঁটির উপরে ছাতওয়ালা একটা ছততরীর মতন, বলিদবীপের ঢঙে তৈরী__যেমন ছতরী 
রাজপুত আর মোগল রীতির বাড়ীতে পাওয়া যাঁয় সেই জাতীয়, তবে বাস্ত-রীতিতে একেবারে অস্ত-ধরণের | 
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. লাল ইটে তৈরী বাড়ীর দেয়াল, উচু তোরণ, মাঝে-মাঝে কালো পাথরের উপর নকুশ। কাটা, লাল উটের মো এই পাথর. 

পাগিয়ে? দিয়ে বাহার ক'রেছে। বা দিকে একটা বড়ে| মাঠ ছিল, সেই মাঠে কীচা বীশ*দিয়ে কতকগুলি উঠ মাচ। 
সেঁধেছে, তাল-পাতীয় তৈরী নান! রকম ফুল-পাত। ঝালব দিযে, রীন আর সোনালী কাঁগজ আব কপড দিবে, ম।ট1গণি 

সাঁজানে। হ'য়েছে,_অতি সুন্দর-ভাবেই সাজানে! হ'ঘেছে , আব ধব্ধবে' সাদ। স্কৃতির কাপড় দিযে, মাচাৰ মনছ ন।এ 

আর বাঁশের চাচাড়ীর ঝাঁপ প্রভৃতি ঢেকে দেওয়া হায়েছে । মাচাগুলি বেশ খড়ে ছাওয| হযেছে; এগুলিকে মাচ 

ন। বলে, মণ্ডপ বললেই হয়। কাঁশের আর চাচাড়ীর তৈরী পথ বেষে এগুলিব উপরে উঠতে হঘ। গুটী চাবেক 

এই রকম মণ্ডপ আমাদের বা ধারের মাঠটাতে কারেছে। একট বড়ে, পশ্চিম-মুখে! । তার সামনে ছুটা ছোট, 

তা'র একটীর উঠবার পথ পশ্চিমে, একটার দক্ষিণে, আব এ ছাড়। আঁব একটী। এই মগ্তপপ্ুলিৰ আনেপাণে 

লোক একেবারে যেন গিশগিশ ক'রছে। 

অনুষ্ঠানটা হচ্ছে বালির রাজা ব| জমীদাব- যার উপাধি হাচ্ছে 19) ব। পু্থব2তাপ এক 

গাত্মীয়ের ( বোধ হয় তাঁর এক খুড়োর ) আছ শ্রাদ্ধ। বলিদ্বীপেব ভাষা এই আদ্ধাগঙ্গানকে মেমুঠর বলে। 

৭হ হ'য়ে গিয়েছে দিন বারে! আগে, আব মৃত্যু হায়েছিপ দাহেব 91৫ মাস পুবে1/মৃতাব সঙ্গে স্ধে বণিদীপে 

দাহ করে না, কাঠের শবাধারে মুতদেহ্.. বেখে দে, নর 
সপ 

ডারপবে পুরোহিত পাজী-পু থি দেখে ভালে! দিন স্থির, 
ক'রে দেন, সেই দিনে মৃতদেহের সকার হয় । বছরে 
দুবার এই দাহকর্মের উপযোগী ভালো সম আসে, কাজেই 
চার-পাচ মাস ধরে মৃতদেহ রেখে দেওয়। এদেশে 

সাধারণ ব্যাপার । স্ড়ে। লোকের ঘরে আলাদা একটা 

কামরায় এইরূপে দেহ রক্ষিত হয়, সাত পুরু কাপড় 
দড়িয়ে আর নাঁন। মশলা লাগিয়ে । কিন্তু কিছুদিন 
পরেই দ্বাণেন্দ্রিয় সাহায্যে লোকের জানতে বাকী 

থাকে ন। যে, বাড়ীতে, পাড়ায়, বা গ্রামে, একটা 

মৃত্যু হায়েছে। এইরূপ __বীভত্প_ ব্যাপার 

মৃতদেহকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সৎকার 
না ক'রে, তাকে রেখে দিয়ে ২৩1৪ মাস পরে দাহ 

করা_হিন্দু রীতিতে দাহ_করা আর আদিম ইন্দো- 

নেসীয় রীতিতে মাঠে ফেলে দিয়ে আসাঃ ব৷ 

পড় জড়িয়ে” গাছের উপুরে রেখে দিয়ে আসা-এই_ 
ঢুইয়ের একটা আপসের ফলে হয়েছে এই ২1৩৪ 
মাসের মধ্যে বাড়ীতে আর একটা মৃত্যু হ'লে, সে দেহও 

রক্ষিত হয়, আর একত্র সতরুতহয়। তৎপরে, নিদিষ্ট 

দিনের দিন কতক আগে, শবাধার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান 

পূজা পাঠ, নৈবেদ্য-প্রদান, শ্রাদ্ব-ভোজ, নাটক-অভিনয়, নাচ-গান, শোভাযাত্রা! প্রভৃতি হয়, আর খুব ঘটা ক'বে 

বাশের তৈরী এক বিরাট শবাধারে ক'রে দেহ শশ্মানে নিয়ে গিয়ে অগ্রিকর্ম করা হয়। এতে মৃতের উত্তরাধিকারী ব| 

আত্মীয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। গরীব বা সাধারণ লোকে এত ঘটা ক'রতে পারে না, পারা মৃত্যুর কিছু পরেই দেহ 

বলিদ্বীপে নৈবেছ্া-সাজানো--ফল ও তাল-পাতার সাজ 



১৯৮ দ্বীপময় ভারত 
২ স্পন্পা পাশা শা পাপা পিপাসা পাপা পাপা াশিস্পাশ্পি শি ভিডি পিস দি পাশিস্টি ৫৮ লালা লী শস্পাসিাস্পিসিলীস্পীনিপীপতাদি লাগিল পাসিলীছিলী পল হিরন ০ 27-262 2০০ 

টি স্পা শাসিত পিপাসা সপিাটি পে পা পিসি 

-ভৃ- এ করে। তারপরে শুভদিনে গ্রামের বা! প্রদেশের রাজা ব| ভম্যপিকারী বা অন্য ধনবান্ লো 
ধার বাড়ীতে ঘটা ক'রে সত্কার করবার জন্য দেহ রক্ষিত থাকে তার আত্মীয়ের যখন অগ্নিকর্ম করেন, তখন 
সাধারণ লোকে মাটি থেকে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে, অভাবে মৃতের প্রতীক-স্বরূপ তালপঞ্রের মৃতি নিনে, 
দাহকার্ধ সম্পন্ন করে। কাছেই একই সমধে অনেকগুলি অগ্নিকর্ম অনুষ্ঠিত হয--একটী ব। ছুটী ঘটা ক'রে, বাকা 
সাধারণ-ভাবে। দাহের পরে দেহাস্থি ঘা পাওয়া যায় ত| সংগ্রহ ক'রে নিকটবততী নদীতে ব! সাগরে নিক্ষিপ 
হয়। সংকারের পরে নিদিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ, বা আমাদের আদ্ধের ন্যায় একটা অনুষ্ঠান করে, সেই অঙ্ঠান হচ্ছে 
এই “মেমুকুর ।' 

বাঙপির পুস্বব এর জন্য তার উচ্চ-কুলোপযোগী ব্যবস্থা ক'রেছেন। তার আহ্বীয় কুট প্রভৃতি 
নিমন্ত্রিত হ'রেছেন, বিস্তর প্রজ। আর অন্ত সাধারণ লোক৪ এসেছে । াদ্ধমূণ্ডপগ্ডলিরু. মুখে একটীতে 
পুরোহিতের! বসেঃব'সে, তদের, মন্কপাঠ নৈবেগাদি, প্রস্তর কর আবু_হুন্ত খুঁটানাটী বু ক্ুত্রক্ষু্রু অন্ঠাণ 
ঘেবপ আমাদের শদ্ধতেও আছে, তাই ক'রছেন। আর একটাতে, মুতের উদ্দেগ্ে প্রদত্ত নান। ভোজ্য উপচার 
০০১ 195 
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যেমন সাজিয়ে? রাখ! হয়, এ যেন সেই ভাব! আর একটা মণ্ডপে দেবতাদের উদ্দেশে, একটা মণ্ডপে দেবতাদের উদ্দেশ্টে, বাশ মন চাচড়ি রডীন কাগ, রী কাগজ 

আর তাল-পাঁতায় তৈরী চেয়েও ব ড়ো আকারের কহজলি মঙ্সিরের মতন মতন রাখা হ'য়েছে। ধা হায়েছে। বনিখীপের 
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: মন্দিরে দেবমৃতির অধিষ্ঠান-স্থান ব! গভগৃহকে “মেরু বলে, সেই মেক ঘেরূপ হদ এগুলি সেইরূপ আকাবেব__কতকটা 

নেপালী মন্দির ব| চীনে” পাগোডার ভাব । মোটব খেকে .নামবার কালে যে গ্রন্দর বাজনাব আ।দঘাগ আমাদের 
কানে এসেছিল, এই মগ্ুপগ্ুলিব একটীব তলায় তাব বাদকেব। স্থান কবে নিষেছে , খাষ্টান গিছব ঘণ্টা 

যেমন নানা তালে 01010076058 ব 0001]1071 বাজে, তাদের বাজনার তেমনি আও্যাজতছনতাব লোকেদের আরে গে 

কখ| কওয়ার সামান্য কলববের উপবে, সমগ্র দৃশ্ঠটাব চমংকাব পটকমিকাৰ মতন শোন। যাচ্ছে | পরবে, আব 

একটা মণ্ডপে নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীদ ত্রাণ আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্র সঙ্গন আব এভিগাত-বংশীণ লোকেদে 

বসবার জন্য স্থান হ'খেছে। এদিকে রাস্তার ডান পাবে পুরাণ প্রাসাদটার পশ্চিমে খাব একটা মাঠে, নবকল- 

পাতাষ-ছাওঘ। একটী যাত্রার আসব তৈরী হ'বেছেন। 

» এই মণ্ডপ আব আসব সব পেবিবে' আমর। ব| দিকেব মাঠে দগ্ুগ-ুণিব লাগোথ। ইটের টতবী একটা 18157 
বা চারটা খু'টাব উপরে. ছাত প্রযপ। চনুতরাৰ মতন, বসবাব একটা জাথগাপ পৌড়লম, সেখানে এনেক গুণ চেঘাব 
সাজানো আছে । আমাদের (সখান-ব্বাবব আস্তে দেখে, জনকাহক ইউবেপার আব পণিছীপান বাছব মচণা আব 

অভিজাত শ্রেণীর বাক্তি নেমে এলেন, করপিকে স্বাগত কাবে আমাদের বহন শিঘে গেশেন। পরিটম হাল 

একজন ইউরোপীন হচ্ছেন শ্রীনুক্ত 15709000018 
10171010105 00])05 (00) লে পশাডস্ মোহানেস 

ম/কোবস্ কারোন_ইনি বলী আব লম্বক এই ঢুই 

দীপের ডচ 1051015)৮ ব। এ[সনকত 1, বাঙলিব 

'পুঙগব-_গৌফ-দাডি কামানো, বলিদ্বীপীদেব পক্ষে 

একটি বেশী শ্তাম বর্ণ, প্রৌটবঘন্দ, প্রসন্নমু একটী 
ভদ্রলোক, পবণে বেগ্ুনে রঙডেব বেশমী বপিদীগীন 

বস্ত্র, গাঁরে সাদ! কাপডেব গল।-আট| কোট, মাথা, 

একখান। রঙীন রুমাল বাধা, হাতে অনেক গুলি আউটি, 

পায়ে চাঁপলি; বলিদ্বীপের আরও দু'চার জন ডচ, 

বাজকর্মচারী ; 15201501007 8500) কারাওআসেম নাথে 

একটা খণ্ড-রাজ্যের রাজা; আর একটী খণ্ডবাজ্য 

0701%7 গিয়াঞ্ারএর জমীদার, ইনি আবার ডচ্ 

সরকারের অধীনে 1362071% রেখেন্ট বা ম্যাজিস্টেট-__ 

এদের দুজনের বাড়ীতে পরে আমর। আতিথ্য স্বীকার 

ক'বুবে স্থির হ'যেছিল , (9০১০০ উবুদ-এর পুঙ্গব 

(000 12 11101509106 ০০126 গডে 

রাকে চকর্দে সুখবতী--পরে এর বাড়ীতেও আমাদের 

যেতে হ'য়েছিল। এ ছাড়া, আরও অন্য বলিদ্বীপীয় 
জমীদার আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল, মন্দির-দ্ব(র-বতিনী নারীগণ 

এঁর! সকলেই বালির পুজবের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এসেছেন। ডচেদের পরিধাঁনে সাদ| জীনের গলা-আঁট। 

কোট, সাদা পেশ্ট,লেন, মাথায় বড়ে! সোলার টুগী আর বলিদ্বীপীয় অভিজাতবর্গের পোষাক বাওলির 

পুজবের মতন । 



সস ৫ চি সির পিসি ত ৯৮৯৮ পাস্পি সস ৯ 

টি | ্বীপময় ভারত 
সি সি সি সিপিএ 

রবীন্রনাথকে যত কারোন্ খুব জ ঙ্গানের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন। : সকলের সঙ্গে ্ন পরিচয়ের পু 
শ্ীধুক্ত কারোন্ রবীন্দ্রনাথকে বলিছ্বীপে স্বাগত করলেন; প্রাচীন ভারতের কীতি-মণ্ডিত স্থৃতি দেখবার জন. 
তিনি বলিদ্বীপে এসেছেন, শ্রীযুক্ত কারোন তাঁর আশা জ্ঞাপন করেন যে রবীন্দ্রনাথ যা দেখতে এসেছেন ও. 
দেখে খুশী হয়ে যাঁবেন,_অধিকন্ত তিনি আশ। করেন, তার আগমনে বলিদ্বীপীপ্নদের এই মনোহর হিন্দু সসস্ৃতি 
আরও স্থদৃঢ হবে। রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। পথে আস্তে-আস্তে বলিদ্বীপের দৃশ্য আর লোকেদের 

দেখে তিনি যে মোহিত হয়ে গিয়েছেন, সে কথা বল্লেন। আধুনিক ভারতবর্ধ আর বলিদ্বীপ 

পরম্পরকে পরম্পরের মঙ্গলের জন্য জানুক, এই হচ্ছে তার কামনা, এটা হচ্ছে তার আগমনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্ত__ 
এ কথা ব'ল্লেন। ডচেরা ঘ্বীপময়-ভারতের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ক'র্বার জন্য যে-সব কাষ 
ক'রছে, কবি তারও প্রশংসা-স্থচক উল্লেখ ক'ব্লেন।__বলিদ্বীপীয় শিষ্ট আর অভিজাত ব্যক্তিগণ বিনীত শ্রদধাপূর্ণ 
শ্মিত-হাস্যের সঙ্গে রবীন্ত্রনাথেব সংবর্ধনা করলেন, বাওলির পুঙ্গব রবীন্দ্রনাথকে মালাই ভাষায় ছু-চার কথ। 

ব'লে তীর গৃহে স্বাগত ক'রূলেন। ডচ কর্মচারীরা! বলিদ্বীপীয় রাজাদের সঙ্গে মালাই ভাষায় কথা কইছিলেন, 
কেবলমাত্র একজন রাজা ডচ্ জানেন, তিনি ডচই ব্যবহার ক'রছিলেন_তিনি হ'চ্ছেন উবুদের পুন্দব 

গডে রাকে চকর্দে স্থখবতী। রবীন্দ্রনাথ আসছেন, সে কথা এরা শুনেছিলেন; ডচ্ কর্মচারীদের কাছে 
শুনে, তীর ব্যক্তিত্ব, আর আধুনিক শিক্ষিত জগতে তীর স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধষেও কিছু কিছু পারণা ক'রেছেন। 

আমরা বুলেলেউএ ঘে মোটরে চড়ি, তার চালক ছিল একজন বলিদ্বীগীয়- এ দেশে 
'হিনু* এই শব্দটা অজ্ঞাত তবে ভচেদের সম্পর্কে এসে, 1173909 /এই শব্দ, জগ তথা প্রা . 

০০ সপ্ত 

হীময় ভারতের আর নই আর আবুনিক বলিনীপের ধর্ম আর সংস্কতিকে_ ০ বোঝায় এ কথা, এখানকার লোকেরা এখন_ 
রর ছ। সাধারণতঃ এদের বৌদ্ধ-মিশ তান্ত্রিক শৈব ধূর্মকে এর! ঘা [11 আগমু বুলী? বা 'বুলিদবীপের ধুর 
বুলেখুকে ; কথন কখন ৮৮) 91৮ বা 07 13990 শিব ব। বুদ্ধের ধর্ম, ও বলে-/১820000 11100, 

শব্দের ততটা প্রচার হয়নি। এছাড়া, যবদ্ীপেরু মুসলমান ধর্মকে 13098 13191. বুলে, আর ভচেদের খ্রীষ্টান ধর্মকে 
/828)82 130171)05 অর্থাৎ হিলাগ্ডের ধর্ম বা 1১200 [00560 অর্থাত খ্রীষ্টান ধর্ম বালে থাকে । রবীন্দ্রনাথকে 
গাড়ীতে চড়িয়ে' নিয়ে যাচ্ছে, মোটর-চালক তাকে দেখে, পার্খে উপবিষ্ট কোপ্যার্ব্যার্গকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ইনি কে। 
কোপ্যার্ব্যার্গ মালাইয়ে ব'ললেন-__ইনি ৬ ০০:-]1)01% বা [0110909089৮ থেকে আগত ঠ1:740০90৮০০, মহাগুরু? | 

'মহাগুরু-_এই উপযোগী শব্দদ্বার! রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় হ'ল-_-মোটর-চালককে আর বেশী কিছু বল্তে হ'ল না। 
কিন্তামানির ডাক-বাঙ্লাতে মেটির চালক ছু-চার জন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই ভাবেই দিয়েছে-হিন্দৃস্থান, 
থেকে আগত মহাগুরু ।' পরে সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপে এই নামেই পরিচিত আর অভিহিত হ'তে থাকেন । 
আর আমার সঙ্গে আমার ভাঙা-ভাঙা মালাইগ্নের সাহায্যে আর ডচ্ বন্ধুদের মধ্যস্থতায় এখানকার রাজা 
আর ব্রাহ্মণ ধাদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল, তারা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে মহাগুরু বলেই উল্লেখ ক'রতেন। 
বাঙুলির নিমন্ত্রণ সভাতেও সহজেই রবীন্দ্রনাথের এই বিরুদ বা অভিধা বলিদবীপীয়দের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গেল। 

যুক্ত কারোন-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় করিয়ে, দিলেন, আমার সম্বন্ধে তিনি:দু-টারটা 
উজ প্রশংসার কথা বল্লেন, যাতে আমার নিজের অযোগ্যতা৷ স্মরণ ক'রে আমি মন্টেমনে বিশেষ লজ্জিত 
বোধ ক'রলুম। রাজাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হ'ল। বাঙালীর পোষাক, ধুতী পাঞ্জাবী চাদর প'রে রয়েছি; ডচ 
বন্ধুরা বিশেষ ক'রে আমার "পরিচয় দিলেন যে আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্ষণ।. আমার মালাই ভাষার 
পুঁজি অতি অল্প, শর্ট দেড় দুয়েক শবও হয় তো আয়ত্ব হয় নি+--যেটুকু দখল হ'য়েছে, তার সাহায্যে পথে-ঘাটে 
চলা-ফেরা করা যায়, চাকর-বাকরদের, সঙ্গে কথা কওয়া যায়. শ্মাত্র, কিন্ত কোনও ভদ্রলোকদের সঙ্গে ছুদণ্ড 



বলিদবীপ-_বাঙ্লি হর 
সপ ৯ 

পধালাপ করা যায় না। পকেটে একখানি ছোটো ইতবেজী-মাপাই অভিধান আছে, আব্শ্ঝ মতন সেখানি 

(?থে শব্দ সংগ্রহ ক'রে কাজে লাগাই, কিন্তু এ ভাবে গাণাপ বেশ দন এগোতে পাবে শ। | তবাত এ শআাণ। 

“দের সঙ্গে পরিচর বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'তে পারল ন। 

পুজা-রত “পণ্ড (ব্রাহ্মণ পুরেহিত ) 
দ্ধ'মণ্ডপ 

বলি আর লম্বকের রেসিডেন্ শ্রীবুক্ত কারোন্ অতি চম২কাব লোক। ইনি আমান একটা পাতণ। 

হারার ডচ. লুবকের সঙ্গে পরিচঘ করিষে দিলেন_এব নাম ডাক্তার 1. (1০৮৭ খোবিস ইনি বপিদীপের 

হিন্দু ধর্ম, অনুষ্ঠান আর সংস্কৃতির চর্চা ক'রছেন, এরই লেখ! ডট, ভাষাঘ বলিদীপের হিএ মধ আর আভা 

স্বন্ধে একটা খবইয়ের ইংরেজী সমালোচন! বাকের কাছ থেকে নিঘে পাড়েছিলম | হি সং্ষীতিণ পুশকুদ্ধাণ 

নাতে বলিদ্ীপে হয়, তদ্ধিষয়ে কারোন-দাহেবের পূর। সহান্তভূতি আর সমন আছে দেখলুখ। ভাবতণন খেলে 

আগত এদেশের সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে এদের আবার যোগ সাপন হয, এটী তিশি সবাগ্ধকপণে চান।০ 

শ্রীযুক্ত . কারোন্ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শ্রান্ধমগ্রপগুলির আশেপাশে একটু খুবুলেন, সঙ্গে ৮ পার্ষদ আর 

বলিদ্বীপের রাজারাও রইলেন, কিন্তু সে ভীড়ের মধ্য দিষে চল|-ফের| কর! কবিণ পক্ষে একট কঠিন বাপার, 

আর পথ অধর বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে মণ্ডপপ্তলিতে ওঠ। তার পক্ষে আরও কগ?কর। কবি ফিরে এসে 

আমাদের বিশ্রামের জন্য. নির্দিষ্ট স্থানে ব'নলেন, অন্য ডচ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আগাগ ক'রতে লাগলেন । 

এদ্রিকে এই অপূর্ব জন-দমাগম আর উৎসব-মনুষ্ঠান ছেড়ে আমর! থাকতে পারলুম ন-ল্রেন-বাবু, ধীরেন-বাবু; 

বাকে-রা, আমি, আমরা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম। ডাক্তার খোঁরিদ্ আর শ্রীযুক্ত কাবোন্ অন্তুগ্রহ করে 

১৬১, 



২০২ দ্বীপময়. ভারত 

আমাদের সঙ্গে এলেন_ আমাদের | কিছু- কিছু সব ব্যাপার ুবিয়ে দেবার জন্য । ুষ্িল হ হ'ল, ডাক্তার রো :ন্ 

সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত আর খুব উদার-হৃদয় দরদী ব্যক্তি হ'লেও, ইংরেজী ভালে। বলতে পারেন ন॥ আর ছুভাগা- 
ক্রমে আমরা ডচ বা মালাইও জানি ন|। আমাদের সৌভাগ্য-ত্রমে শ্রীঘুক্ত কারোন্ কিন্তু বেশ ভালে! ইংবে”। 

বলেন। আমর একে একে মঞ্চ ব। মণ্ডপণ্ডলিতে. উঠে দেখলুম । মুতের উদ্দেশ্তে নান! খাচ্ঘ-্রব্য আৰু বস: 

ভৃষণা দি, একটা মণ্ডপের উপরে, অ আরু.একটা মাচা ক'রে, সাজিয়ে' রাখা হায়েছে। মগ্ডপের দেয়ালে, চারি দিকে সাদ 

তালত আর না'রকল পাতাঁর নানা ঝানরের মত অলঙ্কারে এগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। খাগ্য-দ্রবা কাঠের পারে 

যা সাজানো র'য়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলুম_মন্দির বা পাহাড়ের আকারে সাজানে। ভাত রয়েছে, ভাতে 

উপবে, আবার, খোলাশুদ্ধ. সিদ্ধ ডিম নান], রকমের তরকারী, নান। ব'কমেব ফল. রাযেছে। আর র কতকগুণি 

আন্ত-আস্ত শৃকর-শাবক শূল-পকু অবস্থায় দেখ! গেল। রঙীন জরী আর রেশমের বুটা- আব নকশ।-দাব কাপডেব 

ছড়াছড়ি; আর মাঝে-মাঝে_ ফুল-লত।-পাত।তোলা বেশ ভারী দেখাচ্ছে এমন সোন। রূপোর বসন এই সুর 
রি 

শ|দ্ধনগুপ- শোভাযাত্রার ছত্র ও অগ্বধারী অনুচরগণ 

পড় আর. খাবারের আপের মুখে রয়েছে এই মব খাবার আর কাপড়, মনে হ'ল, উপ্হার-স্বুপু, নান। স্থান 

থেকে আস্ছে- কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সারি বেঁধে মাথায় ক'রে এই সব দ্রব্য মণ্ডপে নিয়ে আসছে, কতকগুলি 

লৌক সেখানে মোতায়েন রায়েছে। এই মণ্ডপ দেখিয়ে” মুসলমানদের তাজিয়ার ধরণে বাশ আর টাচাড়ী আর 

রীন কাগজেব “মের ব| মন্দির রখযেছে যে মণ্ডপে, ডাক্তার খোরিম্ আর শ্রীযুক্ত কারোন্ সেখানে আমাদের 

নিয়ে গেলেন। এখানেও সেই রকম তাল আর না'রকল পাতার উৎসব-সজ্জায় মণ্ডপটা অলঙ্কত। তার পরে তৃতীয় 
স্ 



০ 

বলিদ্বীপ--বাঙ্লি ২০৩) 

নগ্ডপে উঠলুম_এখানে_ শ্াদ্ধের আসল, যজ্ঞ ব|.পুজ! খাব অন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে। এই মগ্ডপটাব উপরে, ঠিক 
বাঁঝথানে, বীশ দিয়ে একটী মাচ। ক'রে বেখেছে , তাব চ|ব দিক্ দিধে সরু বারান্দার মত একটী পথ । মাচার উপবে 

পঙ্জার নানা সম্ভার নিয়ে এখানকার [)০4:1111. পণ্ড ব। ব্রাহ্মণ পুবোহিত জন কতক বসেছেন এট  জঙুপষ্ট 

চহাবার লোক এর, মাথার চল ঝুঁটা-বাধ। পবণে ধনধবে সাঁদ। চতিব কাপড, একথান। ধুতির মত রা 

গগানে। আর একখান। ( উত্তরীমের মতন) ঢই কাধেব নীচে বৃপে ছডানে।, সামনে গেবে। দিন শাটি। এদের 

গহকর্মী শ্বরূপ অন্য ঝুঁটী-বাব। পুরোহিত জন তিনচার আব বধেছে-এদেবও সাদ কাপড গাব পণ. বাণ। 

উত্তবীয়, কিন্তু কেউ কেউ কাণে। কোট-জগামাও তাব উপব ৯ডিনেছে, আব পিঠে কারণ কারণ বছে। [্ | 

ওপওয়ার বাধা । মাচার উপবে এব জাঁধগান একট পাতে খাগুন জপ | আব ধপ-ন। জলছে তাৰ 'সীব 

আমাদের বাঙওল। দেশের ধূপ ন। মাদ্রাজী পপেণ মতন নন, 'একাঠ আশ্য কনের, ভাবা পবমেব গ্বাম। পাব 

দা-সন্ভাব েখলুম। নানা কমের কত চালের, নৈলেছা, বব ছা, পান গরপালী, কথার বাশনার পা 

এউ সব বয়েছে । কপ গতো। পর খছেতকত কমের পাত! লুপ গার হিগ গতির মতি আৰ এহ আনা বম 

শদৃ্ট-পুন জিনিস বায়েছে থে তা দেখে হিসাব নেলন। মুগ্রিণ | আমাদের শুভ এন্গানে,। শী আগবে খাব 

প্দিতে নৈবেছ্যেণ খাব খন্ঠ কাজের জগ্ভ ঘেসবল বরমাপি গিশিসেণ এসব বঙ্গের কথধ,। বি জাবির 

সমাবেশ হঘ, একজন খিদেশীণ ঝাছে সে-লকল গিশিসের স্থা। আপ উদ্দেটা স্কিপ বীণে নেপয। কি শ। কঠিন কথা 
এদেব এই সব শম্্গান ঠিক পণোপূরি আমাদের দেশের হিব আনান শন, এধেপ নিগের খুটী পাটী বিস্তর আগে 

।গমাদেব আছে অজ্ঞাত আব আমাদের প্কুত শাল অজ্ঞ, কিন মনন এখনকার হিনা অন্টগানের অঙ্গ১ 

এব| এদেশে প্রচলিত স্কৃত মুত্র আর আভঈানিক পপিপাটান সন্ধে সেসমপ্ডের পিখ একট সঙ্গতি গঙ। কাবেছে। 

এামাদেব পৌবাণিক পুঙ্গাৰ এন্যঠানে যে সব দিন কম বা বাবার বণ হণ, এ] এ দাগে শা, আগার গা 

বাধহৃত 'শ-কর্ম দ্রব্য কি কি, তাপ আমব| বুঝবে। না অথট এদের এই পু ব। গ্ছান সাপণ-পে আনাদেণ নাণ। 

উপচাবে পুজাব-ই মতন 'এক ই বগেঁব ব্যাপাব | আদিন কলে গাবতরবে ঘে আজান চিপত হাব এক কম 

[বিকাখেব ফলে, বৈদিক বজ্জেব বাইবে এেসব বানা অগঠান দাডিযেছে, যে সব জিনিসে বাবার প্রচণিত 

হ'ঘেছে, সেগুলি একদিকে,লগ্গাব অন্যদিকে আব অন্য বকমেব বিকাশ ঠাবেছে। এই শীপনধ ভাবতে, মানাহ গা হণ] 

প্রাচীন বীতি শাব শভটানেব সঙ্গে মিশ্রণ ঘটাপ ফলে 

উপরে মগ্ুডপের মধো মাচাঘ পূজার সম্ভাব নিনে বসে "পদ ত্বা্গণেব। শি শিছ ক্ুহা সাপাদনেই শিক 

এঈলেন। এক বার মাত্র চোখ তুলে আমাদের দিকে আকালেন, খমব। পাশের সিঁডিপথ বেছে উপবের 

মাচার চারিদিকে যে বারান্দার কথা বলেছি ভাতে এসে দাডালুম | গনত্িনেক ইউবোপীঘ বাথেছেন। 

ইউবোগীয় বেশে ধীরেন-বাবু আর স্বেন-বানু রাখেছেন, আব এদের আদৃগপপ এারতীঘ পোযাকে আদি; দপটীকে 

দেখে একটু আশ্যধ হ'্ল বটে, কিন্তু মুখ না তুলে নিজনিজ কাজে বত বইলা । পুবোহিতদাণ খধো ঢাগিনে গিলে 

গার কঞ্চি, তাঁল-পাতা, কাপড় আর ফুল দিয়ে একটা কি ছিণিস তৈরী কবিছে সেটা আপাণে দাডাচ্ছে 

আমাদের বিয়েতে ব্যবহৃত চালের গ্রঁড়োর শরীর মতন_ শুনল গিনিসটার নাম 1১) পাত এটা মের 

গতবার প্রতীক; এতে তাল-পাতীয় মুতের মুখের একটা যেমনতেগন প্রতিক্ূতি একে দেওয! হব, আব কাপ 

লিখে দেওয়া হয়, আর মুতের নামও লিখে দেওয়া হয়। একজন পদণ্ড বসেবসে মন পঁড়তেপড়তে তান পাতায় 

নিবিষ্ট-মনে কি লিখছেন। আর একজন,_তীার গালের ভিতরে এক তাল পান-দোক্তা পূবে বাখাব জন্য 

একদিকৃকার গাল ফুলে র'য়েছে,_তিনি বিঘৎ মেপে-মেপে কঞ্চি কিংব। কলর বাসনার কতকগুলি কালি টুকবেো্টুকরে। 

ক'রে কেটে রাখছেন। পাশে বারান্দায় দীড়িয়ে' কালো-জাম।-পর| পুরোহিতের সহায়ক জন ঢুই, একটী কাটারীন 
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| 

মৃতন অস্ত্রে তাল-পাত। আর কাঠ চিরে- চিরে থে আর মারেমাবে, টা যি গল। নারি ভারী কারে, ও 

প'ড়ছে; কিছু-কিছু স্বর আছে এই পাঠ-রীতিতে-__খানিকক্ষণ নিবিষ্টভাবে শোনবার চেষ্টা কারলুম, কিন্তু বুঝ... 

পাঁরলুম না-সুস্কৃত শব্দ দুই-একটা মাত্র ধরতে পার। গেল বলে বোধ হ'ল--সিওআ, সিওআ আর 'মা-হডেও-১ 
(শিব শিব, মহাদেব )। তবে দূর থেকে সংস্কৃত মন্ত্বপাঠের মতই লাগে, যদিও যেন কেমন এক ধরণের পড়া বে 

মনে হয়। এই-স্ব মন্থ বিকৃত সংস্কুতে বুচিত্- অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চা ন৷ ক'রে বহু শতাব্দী ধ'রে এই সব মন্ত্র বাবহা 
করায় তাদের উচ্চারণ-বিকৃতি তে। হ'য়েইছে, মূল দেব-ভাষারও বিরুতি হয়েছে, বহস্থানে বলিদ্বীপের বিস্তর শব্ধ ঢুকে 

গিয়েছে। সম্প্রতি স্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দারা এই-সবু মুন্ত্রের ভালে কারে চর্চা আরম্ত হাচ্ছে। আমি 

তো একেবারে অত্যন্ত কৌতুহলী আগ্রহের সঙ্গে এই-সব জিনিস দেখতে লাগলুম | কিন্তু হায়, এদের এই-সব 
বাপার আমায় বুঝিয়ে দেয কে! আমর। তে! ওখানে থাকবে মাত্র ২৩ ঘণ্টা, আবে। কত দেখবার আছে। 

ডাক্তার খোরিস্ কিছু-কিছু জানেন, তিনি খাতা বা'র ক'রে মাঝেমাঝে নোট নিচ্ছেন, পদগুদের ঘই-একটী কথ। জিজ্ঞাস। 

ক'রছ্েন, তিনি নিজে এসব আরও জানবার চেষ্টা করছেন; ভাষার অভাবে তাঁর কাছে খবর পাওয়াও দুর্ঘট ; আণ 

রেসিডেপ্ট-সাহেবের ওসব বিষয়ে বড়ো! খোজ নেবার আবশ্তকত। হয নি, তাই তিনি খুটী-নাটা ব্যাপার কিছু বুঝোতে 

অক্ষম । এখনও বলিদীপের কথা শ্মরণ হ'লে মনে কত আফসোস হয়, বলিছ্বীপে বেশাদিন তো! থাকা সম্ভব 

হ'ল না--এখনও যদি সুবিধা পাই, তে। কিছুকাল ধ'রে এদের সঙ্গে মিশে এদের ভাষা শিখে সমস্ত জিনিস 

পুজ্খান্গুপুঙ্-রূপে আলোচন। ক'রে, আমাদের পূজা৷ আর অন্ত অশ্ুষ্ঠানের সঙ্গে এদের পূজা অন্ষ্ঠটানের যোগ-স্তর বার 

ক'রবার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস, কোনও রুতকর্ম। ভারতীয় ব্রাহ্মণ না! হ'লে এ কাঁজ ভালে। ক'রে কেউ 

পারবে না। কবে সে ভারতীয় ত্রাঙ্গণ গওদেশে গিযে এই কাঁজে হাতি দেবেন ! 
মণ্ডপগুলি দেখবার সময়ে শ্রীযুক্ত কাঁরোন্-এর সঙ্গে ভারত আর বলীর সংস্কৃতির যোগের কথ নিয়ে আমার | 

একট বেশ আলাপও হ'ল-_রবীন্ত্রনাথের প্রতিভ। আরুতীর ব্যক্তিত্ব নিয়েও আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত কারোন বল্লেন 

--আপনার। যদি সত্যি- 

সত্যিই ভারতবর্ষেব সভাতার 

ধার| আবার এদেশে বহাতে 

পারেন, ত| হ'লে এই স্থন্দর 

জাস্তকে এদের নিজেদের সুন্দর 

সংস্কতিটীকে রক্ষা করাতে 

পারবেন । আজকালকার 

দিনে যখন জগতে সবত্রই 
অশান্তি আর বর্বরতা এসে 

পড়ছে, জীবনের সৌন্দর্য চ'লে 

যাচ্ছে, তখনও বলিছীপের 

লোকেরা যে তাদের জীবনের 
সারল্য শাস্তি শ্রী আর 

মনোহারিত্ব বজায় রাখতে 
পুজানিরত পদণ্-_হাঁতে 'ুদ্রা' ক'রছেন পেরেছে, তার কারণ এই যে, 

প্রাচীন হিন্দু ভাব এদের জীবন থেকে ও অপন্ত হয় নি। আপনার! আন্মন, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি বিশ্বভারতীর 
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“মারফত এদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করুন, এদের সভাতাকে আব? স্বপ্রতিষ্ঠিত এর শুট কবে তলুনা।মব। ডাচব। 

আপনাদের সাদরে গ্রহণ ক'রবে। আপনাদের সমস্ত স্টধোগ দেবে কিন্তু একট! কথা মমে বাগবেন পলিটিক্স 
করতে এলে চলবে না। যে ঘণ্টাকতক আঘব| বাঙলিতে ছিলুম, তাব খানিকটা সমঘ রেসিদে্ট-সেবের 
মতন হৃদ্য়বান্ বাক্তির সঙ্গে এই রকম আলাপের ফলে, ভারত আব বলীৰ মনো পুনবায যোগ-সারন বিষধে মনে খব 
আশা আর আনন্দ হ'যেছিল। কি্ত হাষ, কামতঃ তা এখনও ঘণ্টুল ন|। এদিকে দৃষ্টি (পবাধ সমর মে 
আমাদের । আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষক ৭ পাঠানে। হ'ল ন।, আমাদের মপা থেকে কেউ গুদের তাষ। গুদেখ 

অশ্নষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের চর্চা করবাব ছন্য গেল না_আবাব ওদেব দেশের দ্বচাব চন পদণ্ড আব ছাত্রকে 
ভাবতবর্ষে আনবার মে কথা হা'বেছিল, তা-9 হ'ল ন|। শ্রীযক্ত কাবোনএর সঙ্গে আপাপে মনে হচ্ছিল, 

ভারতের মানসিক আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি তাব অঙ্গগ্র শ্রগ। আব বিশ্বাস আছে , আাব আমি আমাদের 
নানা অযোগ্যতার কথ। নানা মূর্খত। আর গৌঁডামিব কথ| মনে কবে মবমে মাবে মাচ্ছিলুম । 

লিদ্বীপের পদগুর! নিজেব-নিজেব কাজে বাস্ত, বিদেশীদেৰ দিকে দুটিপাত কবণাব তাদেব কৌতহল ব| 
সময নেই। এঁরা বেশ একটা ভদ্র, ভবা আাব সন্মত ভাবে, বেশ গান্ভীষে সঙ্গে, নিজ কতবা সম্পাদন 
কবে যেতে লাগলেন ।- এদেশেব হিন্দু সাদ. জাতিভেদ আছে--ত। কবুল বিঘেতেই । ছুঁতমাগ ব। স্পর্শদোম, 
আর দক্ষিণ-ভাবতের “দুষ্টিদোষ'_এ-সকলেব মত বর্ববত! (থকে এবা মুক্ত। মণ্ুপে মুতেব উদ্দেশ্টে ভাত ডিঘ -৮ 
শল-পক্ষ শৃকর প্রভৃতি সাজানো রয়েছে, ডচ্ সাহেবের| সেথানে খুবেখুবে বেডাচ্ছেন, কোন আপত্তি নেই । পূজা 
মণ্ডপে ইউরোপীয় দ্রষ্টা উঠে হয তে। পূজায় বা পুাব উপকবণ সঙ্গীকণে নিবত পদণ্ডের স্দে ম।পাই ভামাম ব| দেখ 
ভাষায় ছুই-একটী কথা কইলেন, তার পৰে তাক সামনে রাখা পিতলেব পুঙ্জাব ঘণ্ট, ব পঞ্চপা্, ঝ। প্রদীপ 
ব| কপূর জালাবাঁর ছোটে। বাটা, এই সব তৈজস হাতে কা'বে তুলে শিঘে নেডেচেডে দেখে আবাৰ রেখে দিলেন, 

তাতে আপত্তি নেই, ব্রাঙ্গণ তাতে কোনও দোষ মনে ন| কবে, নিজেব কাজ কারে যেতে পাগলেন। ছু ঘমাগে 

দেশ থেকে আগত ব'লে আমাদের চোখে এটী বিস্মমকর লাগ্ল-কে জানে, হণ তে। প্রাচীন কালে ভারতবধষেও 
এই রকম রীতি ছিল, ছুঁতমার্গের উদ্ভব তখনও হয শি,ত| না হালে গামর। যবন (গ্রীক) আর এক হণ প্রভতিদের | 

হিনুসমাজ-তুত্ত ক'রে নিতে পারতুম না। 

মণ্ডপগ্ডলি দেখে, আমরা এর প্ররে নীচে ভীডেব মধ্যে অবতবণ কবলুম | যে শরতিমধুৰ তালে বাজন। 

বাঁজছিল; মনে হ'চ্ছিল, যেন দূর থেকে কোনও বডো পুুব ব। নদীর ওপার থেকে কোনও দেব-মন্দিরে তালে-তালে 

নানা রকমের ঘণ্টা বাজছে,_সেই বাজন। প্রথম চোখে দ্রেগলুম ; বাজন-দাবেব। একট! মণ্ডপের তলাফু আসর 

জমিয়েছে। উল্টানো বাটার মতন কতকগুলি ধাতুর পাত্র, উপবিষ্ট বাদকেব তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে কাঠের ফেমে 

সাজানো রয়েছে, ছুটা কাঠির ঘায়ে বাদক বাজিযে' যাচ্ছে ; এইরূপ একটা ঘঙ্স হচ্ছে প্রপান। তা ছাডা, ছোটে! 
ঢোল আছে, বমীদের যেমন কাঠের ফলকের একটী বাছ্য-মন্্ব আছে__নানা আকারের ফলক পাশাপাশি সাজিয়ে' 

একটা ফ্রেমে রাখে, ফ্রেমের উপর কাঠি দিয়ে ঘ৷ মেরে ফলকের দেধ্য প্রসার আর স্ুলতার অনুপাতে, টং টাং 

টিং টুং ক'রে নীচুবা উচু আওয়াজ বা"র হয়সেই রকম একটী যন্ত্র আছে। দ্বীপময় ভারতের বাদ্য 

আমাদের দেশের বাগ্য থেকে একেবারে অন্য ধরণের । এ সম্পর্কে ভারতবর্ধ আর চীন থেকে কিছু-কিছু জিনিস 
পেলেও, এদের বাছ্যট! অনেকটা স্বতন্ত্র, মূ ইন্দোনেসীয় জাতির সংস্কৃতি থেকে উদ্ঠত। আমাদের বীণা আর এসরাজের 

বতযন্্র এদেশে নেই। সুর আর লয়ের চেয়ে, তালেরই আাতের উপরে এদের বন্-সঙ্গীত প্রতিষ্িত! যবদীপে 
এই যন্ত্র-সঙ্গীতের আরও উৎকর্ষ হয়েছে । আর যবদ্বীপে এর নাম হচ্ছে ৫2091 গামেলান? । বলিদ্বীপে 
'গামেলার, বুলে- শব্দটা মালাই ভাষাতেও মেলে । এই রকম বাছ্, খালি ইন্দোনেসিয়ায় নয়, ইন্দোচীনে কম্বোজ 
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শাম আর বর্মাতেও মেলে-_কিন্ত্ু আশ্চযর কথা, ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। এইখানে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পৃবে, 

বহিভারতের_-ইন্দোটীন আর ইন্দোনেসিয়ার-__একটী বড়ে। পার্থকা আছে দ্রেখ। যায়। 

নীচে মণ্ডপগুলিব আশে-পাশে, রাস্তার ওধারের বড়ে। প্রাসাদটাতে, আর যাত্রার আসরে, প্রচুর লোক-সমাগ* 

হয়েছে | সকলেই উৎসবের বন্ধে দণ্ডিত হা'য়ে এসেছে, সকলেই প্রফল্প-মুখ। কোথাও » দূর গর 

থেকে আগত একদল মেয়ে পুকঘ আর ছেলে বসে বিআম করছে, এর। মাখায় কবে নৈবেছ্চ ফল প্রভৃতি নিষে 

সারি দিযে মিছিল ক'রে এসেছে, সঙ্গে গামেলান বাগ্যের যন্ত্রপাতি, আর রঙীন আর সাদা ছাত। কতকগুলি, 

বহু স্থলে কাজ কর] €বতেব চুবড়ী আর ঝুকুমু থেকে পান চন শ্রপুরী দোক্ত| নিয়ে পান সেছে খাচ্ছে । পানের 

রেওয়াজ খুবই--আর অধিকাংশ স্থলেই দেখ। যার, পুন খেয়েখেয়ে এদেব, দাত কাঁলে। হয়ে. গিষেছে।, ডারতবধে 

শ্রাদ্ব-মণওপে উপচার ও নৈবেছ্য মণ্ডকে ভ্ত্রীগণের আগমন 

ইন্দোচীনের আর ইন্দৌনেসিযার সংস্কৃতিতে পানের একটা বড়ে। স্থান আছে, ত। নিয়ে দু কথা পরে বলবো । এত 

লোকের আগমন, কিন্তু একটুও ধাক্কাধাক্কি বা টেচামেচি নেই। আমরা এই উতসব-নিরত প্রিয়দর্শন জাতির মধ্যে 

যথেচ্ছ ঘুরে-খুরে বেড়াতে লাগলুম। জনকতক ইউরোপীয় লৌকও আছে । এদের মধ্যে একদল মাফিন এসেছে, 
সিনেমার ক্যামের। নিয়ে। খাঁকীর কাছ বা হাঁফ-প্যাণ্ট পরা, সাদা টুইলের কামিজ গায়ে, সিনেমা-ওয়াল! একজনের 

সঙ্গে কথা হ'ল। তার ছবি ভালোই উঠবে ব'লে, তার জন্য সে খুশী। এদেশে এই পোষাকে আমাকে সে দেখে 

আশ্চ্যান্থিত হ'ল) রবীন্ত্রনাথেরও ছবি নিলে । অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে, জরমান আর অস্ট্রিয়ান চিত্রকর জন-ছুই 
ছিলেন। ইউরোপীয়দের কেউ-কেউ ক্রমাগত ফোটোগ্রাফ নিচ্ছে। লোকজনের তাতে আপত্তি নেই, যদি তাদের 
নিয়ে সাজিয়ে” দাড় করিয়ে” বা বসিয়ে তোলবার চেষ্ট| না হয়,--তবে ছবি তোলাবার আকাজ্কাও নেই । 
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আমর। মুওগঞুধি থেকে নেমে আস্ছি। "গ [ হাবানোর সঙ্গে-সঙ্গে,_ তাব স্বতিব এমন কি তাৰ শস্তিত্বে ৮ 
আর কলার বাসনার গন্ধ, আর তার সঙ্গে ধুপধুনার গন্ধ: এশপ্বাণ, বামাষণ মহাভাবত পারে পটে, বিস্যব পৌবধাণিক 

ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সৌরভ; আর লোকেদের মাথা আর কানের পাণীরাণিক মত ঘটন| ঘটেছিল, তা সমন্ত 

গন্ধরাজ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত যুলের সৌবভ একটু উগ্র ব'পে মনে হ গা" আহশস্ৃজ্ঞ পিতেবা জানেন বটে, - 

উপর মেয়েরা আর পুরুষের| মাথায লঙ্ব। চণে প্রঃব মা'বকল তেল মেখেছে, ভাব বাল --এহ যেন অস্ত নেই | ; 

নাসাপথকে যেন অভিভূত কাবে ফেল্ছে ,চোখেব সামনে ভীঙেব পোকেদেব নিবাববণ সৌনব আবন্ক বটে | 
দেহের গীতাভ, কচিৎ ব। শ্টামাভ গৌববণের রৌদ্র-চিক্ধণ এস্জলা , এদেব দেহের ধৃত আব তনিমা, বণোজ্জী যা 

মনোহর গতি-ভঙ্গীতে এদের চলা-ফেব।। আব কানে শনিরদ্ধ-ভাবে তালেতালে গামেলান বাজন।ব ুিষ্ট পর্বণি ১ এ 

সগস্তের উপরে, মিঠেকড। বোদ্দ,বেব প্রভাব পডে, এই সৌব৬ আব বণ-সমাবেখকে যেন আবরণ কড| আবণ তীর 

কারে তুলেছে; আর জনতাৰ অপবিহাঘ কলবব এই বাগাধবনিব স্দে 050 ব। বিবাদের সঙ্গে-সন্দে মেন একটা 

|:170101)১” বা সংবাদিভাবেব সঙ ক'বে তুলেছে , এক সঙ্গে ঘাণেন্রিঘ এব অপণেন্সিয আরান্থ হানে পছাম,। আপ 

এত শৃষ্ট-পুৰ বস্তব সমাবেশের মধো পাডেযাগ্ঘার, মন থেন আভিষ্থন্ঠানে পাডেছে এখন একট| গবসাদে আমাদের 

মনকে গিবে ফেলেছে, এ বকম অবস্থ। আমাদের হাল । বেখাধ কপে বনে গন্ধে পানিতে গিলে থে কগ্নীপোকেৰ চট্ট 

ক'রে তুলেছিল, ত1 আামাদেব আনৃষ্টপূব, মনন্টভূতপূর | পলিদ্বীপে নেমে প্রথম দিনেই এহট। সৌনাথেণ ৬ গু 

এমনি অনপেক্ষিত পূণ ভাবে আমাদের সামনে খুলে খাবে, তাৰ আসব কন্পনাপ কাবাত পাবি নি। এই দিশটাব স্মৃতি 

ঠিবকাল উজ্জল হ'যে মনে থাকবে | একটা অভিযান ভিলা, ইনি ছবি আকেন, গগ্ ইউবোপীখদেণ সঙ্গে ছিলেন । 

(ঠনি তে| দেখে শুনে আমাদের মতনহই মুগ্ধ, তবে অছন্ট। আব মগাবশিপুপ গাব ইলোবার চিএ আব এহন, আব 

গ্রাসীন ভারতের কথ, আর তার সঙ্গে বলিদীপের ঘোগ চিন্ব। কঝাব পবন, যে এক বিশিষ্ট এতিহাপিক স্থঠিজশিত 
গাণন্দের উপভোক্ত। ভ'ষে আমব। ভারতীয় কজন ছিলুম, ত1 থেকে তিনি বঞ্চিত ছিগেন ১7 ফবামাতে ভাব সঙ্গে 

শালাপ হ'ল-__উচ্্বসিত শসার সঙ্গে বললেন 71010511717 (60010 0011-7601080 06000100100) 1৮৮ িতা এম, 

এসব এসব যেন একট! ম্বর। 

স্বপই বটে । সম মস্তই দেখ থভিলুম১ এখানকার লোকেদেৰ গীবনেণ বাহ (শীননের এএব।ত, এপাগিব বঙ্গর মতই 

বোধ ডি তি এদের জীবনে এই প্রাচীন এগেব উপধুক্ত শিশ্র-মণভ সাবলা দেখে আনে হাক্ছিণ, আমব। এ 

ছিনিস অনেক দিন ভ'ল পিচ্ছনে ফেলে এসেছি-_এদেব এই জগতের সদাননা, 0007)001 বা] মপিক কতিকগুপি পরখ, 
দুঃখেব অন্তভতির মধোই শিবদ্ধ থাক।, আমাদের পঙ্গে আব কচিকব বা সম্ভবপর ভবে শ।) পূব থেকে দেখত বেশ, 

কিন্ধ যতই ন্যন-রঞ্জন যতই মনোহর লাগুক ন| কেন, এদেব জীবনে মবো ঝাপিখে' পাব কখ। খানি এাবতে পাণি 

ন।, এব মধো, কাচ। বাশের গন্ধ ত।ল-পাভার গন্ধ আব এই দেখে ফপের উগ্ন লৌবভ, আব ভাডেব ঘামের 

গ[যের বাস, এ সবে মিলে আমার চিন্তেব মধো মে একট! মাদবহার ভাব, ঘে একট সাজ ভাব! কবে দেবার ভাবেব গষট 

ক'রছিল, সেটার সঙ্গে-সঙ্গে ষেন চিন্তে একট! প্রতিক্রিধা ও এনে দিচ্ছিল £-সপবিচিত, এন।ডগর, জ্ঞানের আলোকে 

উদ্তাসিত, আত্ম-সমাহিত, প্রাচীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সভা জীবনেব শ্রেঃ মাধ্যাপ্থিক আাদর্শগুপি গেন বিদ্ভাতেব 

ঝলক দেখিয়ে? মনে দু-একবার উদিত হ'ল--আমি চারিদিকের এই সতা-মুগেব সৌন্দব-বাশির মধো থেকে, নিজেকে 

যেন নিলিপ্ত আর পৃথক্ ক'রে ভেবে, আধুনিক আর ভবিয়াতেব প্রবর্দনান সেই মানসিক নৈতিক আব আধ্যায্িক 

সং্ৃতির আদর্শের সম্বন্ধে প্রাণের মধ্যে একটা অবাক্ত আকুলতার সাড়। পেবে, একট। আরামের শিঃগাস ফেলে বাচলুম। 

ঘুরে-ঘুরে একটী না'রকল-পাতা-ছাওয়। স্থানে এলুম, সেখানে গার পাতা রয়েছে, আর আনেকগ্চলি নিমন্থিত 

বলিদ্বীগীয় ভদ্রলোক ব'সে রয়েছেন । সাবেক বলিদবীপীয় গোষাক পর বেশীর ভাগের-__মাথায রটীন রুগালের পাগসী, 



২০৬ দীপময় ভার ছ 

পা স্পিস্রিস 

শ্যাম আর বর্মীতেও মেলে- কিন্তু আশ্চযের কথা, ভারতবর্ষে পাওয়া! ধান রঙীন ঢেলির মতন কাপড়, পিঠে ক্রি, 
বহিভারতের-_ইন্দোটীন আর ইন্দোনেসিয়ার-_ একটা বড়রা অন্ুমানে বোধ হ'ল, এরা আশ-পাশের গ্রামে । 

নীচে মগ্ডপগুলিব আশে-পাশে) রাস্তার দন, আর সামনে চৌকে। বাক্সের আকারের রূপোর পানের বা 
ই'য়েছে। সকলেই উংগাবের, . বন্ধে এ্ভার তামাক নিথে, পানের বীড়ে পাকিষে' মুখের ভিতরে পুরে- দিচ্ছেন । 
খেকে ঘাগত একদল বোএই আসরে বসে। আমি সেখানে এসে দাড়ালুম, একজন আমাঘ বসতে বল্লেন, 
সারি দিে গিশ্পিমালাই ভাষায় জিজ্ঞাস। হ'ল, আখি কে। এইবারে আমার ভাষাৰ পরীক্ষ। আরন্ত হ'ল। সংক্ষেপে 
বন, ৰুর1-ট12ওআর্-সা" ব| ভারতবর্ষ থেকে যে মহাগুরু এসেছেন, তার সঙ্গেকাব লোক আমি। এখন এব। 
সংস্কৃত শব্দ দকিরব রকমে উচ্চারণ করে, তা ডাক্তার খোরিস্ ঘখন পদগুদের সঙ্গে কখ। কইছিলেন তথন একটু লক্ষ) 
ক'রে সমঝে নিচ্ছিলুম ; যেমন 'মুদ্র' শব্দের উচ্চারণ করলে "মুড়ে ব। থুঙ্যো? (000010)1  আমাদের মোটব- 

চালকের কাছ্ছে “রাম, সীতা” এই ছুইটী নাম 'র-, সী-ত্যো? (২০।)০, 486) এইরপে শুনি ; গা ঘমুনা'কে 'গার্গে 
বা! গাঙ্গে। (01010), জীামুনে ব। জামুন্যে। (078)001)0), এইরূপে শুনি | , এই থেকে হদিস পেষে বুঝলুম ঘে, 

এদের মতন ক'রে ন| ব'ল্লে, বাঙালী অথব। বিশ্তদ্ 
সংস্কৃত ধরণে ব'ল্লে, এব। আমার উচ্চাবিত সংস্কৃত 

শব এদের জান। থাকলেও ধ'র্তে পারুবে না । এদেব 

বল্লুম__জাশ্বুডুইপ' ব| জঞুদীপ থেকে _আমব 
আসুছি--(হিন্ুস্থাণ” ব। “ইগিয়।” এই-সব বলিদ্বীগীণ 

লোক, যার| ডচ্. ভাষার অনভিজ্ঞ আর ইস্মুলে 
কখনও পড়েনি, তাব। বুঝতে পাববে ন। )- আমাদেব 

দশে গোক্্যে। জামুন্যে। মধী আছে, 'হি-ম-ল|য়।" 
'উইন্ডিঅ" ( ( বিদ্ব্য) পর্বত আছে, “আজোডিআ", 
'ইপ্তণপ্রাস্তা ইন প্রান্ত গরভুতি নগর আছে, “র-ম-য়ন। আহ 

ব-রা-ট।'-র দেশ হচ্ছে আমাদের দেশ-তোমাদেব 

মতন আমাদের দেশে ও 'ত্রামো” িইন্স” আর 

“সিওআ”-র সম্মানন। হয়; “বুদ আমাদের দেশেরই 
মানুষ ৮-আমরা এসেছি তোমাদের দেখতে, 

তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে। যে কয়টী বথ। 

ব'ললুম, তাতে খুব বেশী মালাইয়ের জ্ঞানের দরকার 
হয় না। এর! নামগ্লি শুনে একটু কৌতুহলী হয়ে 
ঘিরে ব'স্ল+_তারপর-ই আমার বিপদ্, ভাষায় আর 

কুলায় না। অনেক কষ্টে ব'ললুম-_উত্তর-বলীর 
পুজার উপচার | বন্দর বুলেলেঙ থেকে “কাপাল-আপি' ( অর্থাৎ “আগ- 

বোট? বা স্টীমার)) ক'রে, ছুই রাতের পথ স্থুরাবায়। ; স্ুরাবায়! থেকে ছুই রাতের পথ বাতাবিয়া; বাতাবিয়া 

থেকে উত্তরে আরও ছুই রাতের পথ “নগরী সিঙ্গাপুর” ; সেখান থেকে সমুদ্র দিয়ে পশ্চিমে আর উত্তরে আরও 
৮1১০ রাতের পথ গেলে পরে, আমাদের দেশ “ব-রা-টা-ওআরু-সা” বা 'জাঘ্ুড়ুইপা'তে পৌছানো যায়। ইতিমধ্যে 
মালাই-ভাষী : একজন ডচ রাজ-কর্মচারী এসে গণলেন, তিনি এদের ছু কথা বললেন। এরা বিশেষ কৌতুহলী 



বলিদ্বীপ-_বাউ লি ২০৯ 

'হায়ে কথা কইতে লাগ্ল। ভারতবর্ষে সঙ্গে যাগ হাবানোব সঙ্গে-সঙ্গে। . তাৰ স্থৃতিব এমুন কি তার অস্থিত্বেব ৮ 
কথ| মাধারণ লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। নিজে ভাষা পৃবাণ্ বামাধণ মহাভাবত পড়ে বটে, বিস্তব পৌবাণিক 
কাহিনী জানে বটে, কিন্তু এদ্রেরে 1 বিশ্বাস, দেবদেবীব লীলা আব পৌবাণিক দত ঘটন। ঘটেছিল, তার সমন্ত 
বলিদ্বীপে আর যবদীপেই ঘাটেভিল_-আর _ জনদ্বীপ ব| ভারতবর্সেব কখ। এদেব শাস্ত্র পণ্ডিতের! জানেন বটে, 
এদের নদের কা। ছে কিন্ত সে.জদুঘীপু পুরাণের ঘুগেব ব্যাপাব_হূ'গে দাড়িষেছে, বাস্তব জগতে তাৰ যেন শপ্তিত নেই। 
তবে আজকাল ইউরোপীয় শিক্ষাৰ ফলে, ভউগোল-বিদ্য। আব ভাবতবর্ষ সঙ্গন্ধে এব একট সচেত ভাচ্ছে বটে। 

আমার সময অল্প, ভাষাও জানি না। খানিকক্ষণ থাকবব পাবে আঙে- গানে দেখান থেকে বিদাম নিষে 
উঠে, যেদিকে যাত্রার আসর হ'যেছিল সেদিকে গেলুন ॥ / 

সপ পিপলস 

৭। বলিদ্ীপ-বাঙওলি 

রাস্তার উন্তব ধাবে, প্রাসাদেব পশ্চিমে খানিকটা খোল।  জাঁযগাম, যাত্ব,. গাসব হ 
াত্ার আসর ঠিক আমাদেব দেশেবই মতন। ' খামিযানাব উপরে নাবকল-পাছাষ ভাঞা। আসব, 
সাত আট শ' লোক সেখানে বসে দাডিঘে' দেখতে পাবে। আসিরেব মারখানটাস একট খানি জাধগ।, 
এইখানে অভিনেতাব! দীড়িযে ঘুবে ফিরে আভিনন কবে। তাৰ চবি দিক দিবে দর্শক আৰ 
(তার দল মাটিতে বসেছে । ভইঘের উপব চাটাই পাতা, ৩।ব উপবে খুব ঘেষাঘে মি কবে বসেছে, খাটন- 

মালা হ'য়ে, উবু হাযে। একদিকে বঈজন-দাবেব দল, 'গাণেণ।ন? বাজনার ঘ্ধ পাতি নিঘে বাসে আাছে। 
গাসরের চারি দিক্ ঘিবে উপবিষ্ট শ্রোতাদের চক্র, কেন্দ্র থেকে সাত-আ।ট জন বাসেথাকা ম।ষের পরে, দাড়িয়ে- 

থাকা শ্রোতাদের আব এক চকু । দর্শক আর শ্রোতাদেব চেভাবাধ আব পোষাকে সেই তাজ। বঙেব থেপ|, মেবেদেব 

"মই নিরাববণ উপব্ধঙ্গ আর নিরাভরণ বেশভষা। আমি ভীডেব মপ্দা দিসে আসবেপ এান্ছে এসে দা [ডালুম। 

2মধুর তালে বাদা বাজছে। ইউরোগীযের! অনেকে আমাব মতন দাডিযে আছে_পাকে-লা, থোবিস, 'এব। এসে 
পডলেন। তার পরে খান পীচ-্ছষ চেযাব এনে দিঘে গেল, পরে বাঙলিব পুঙ্গব, ৫বসিছে্ সাহেব, কধি, 

গার কে কে এলেন, আব এই চেয়ারগুলিতে বাস্লেন। মাত্াব আভিনঘ চ'ল্ল। আমব| ঘতক্ষণ ছিলম, প্রা 
(বশ মিনিট হবে, ততক্ষণ দুজন অভিনেতা কেবল বীববসের অধতাবণ| কাবছিলেন। ঠিক গামাদে সেকেলে দা 

ভীম আর দুর্ষোধন, বা প্রবীর আর অন, ঝ| পঞ্গণ সার মেঘনাদেব পবস্পবেপ প্রতি হগন-গজনের মতন | 
অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব উঠ দরেব ছিল না, একটু পুবাতন আর গবিবান। ভাবের বালে মনে হাল। 

এত্ত! বিদেশী ছিটের খাটে! পাজামা, তার উপরে একটা লঙ্গীব মত বটীন কাপন্ড জ্ডানে। কাপনখানাতে খব জবীব 

কাজ কর।, সামনে সেটা কোমরে তুলে আটকানে।-তাতে করে, পিছনটান পায়ের ছিন পর্ধন্থ তলাব ছিটের 

'পণ্টলেন অনেকটা ঢেকে দিয়েছে, কিন্ত সামনে হট্রব উপর পধন্ত এই পেন্টলেন বেশ দেখ ঘাচ্ছে, 

গায়ে রঙচঙে জরীর-কাজ-কর। জামা, হাতের কজী পযন্ত আশ্হিন; পিঠে ক্রিস বীধা, মাথাঘ মুকুট, 
কপালে" ছুই ভুরুর মাঝে একট! সাদা ফোটা, ঠোট লাপ রঙে রাঙানে।। অভিনয়ের ভাব। বুঝলুন না, 
মনেক চেষ্টা ক'রে প্রাট-প? ব| প্রতাপ” ডেও-আ-ট্যো” অর্থাৎ “দেবতা” এই রকম একটা-আধটা সংস্কৃত শব্দ ধেন 

কানে লাগছিল। তবে অভিনেতার! যে দ্ন্দ-যুদ্ধে হাত চালাবার আগে জীভেবরু.একটু ব্যাঘাম কাবে নিচ্ছেন, ত। 
২৭ 

রখ 

যেতে 



২১০ দ্বীপময় ভারত. 
পট ০ পিপিপি পিপি শীষ পি ছি এতটা পিল রে পিপি পা পাটি পাতি ₹ পার্টি পট পাপা তি পাপা পিসি পা পা পািপািলাটি শী পা পা পি লা পদ পািপাসিলাটিপাউ পা পি পাটি ০৯ পাছত কিন 

বুঝতে বাকী ছিলি না; দেখে মনে হ'ল, একজন আর একজনকে ধল্ছে _. _-হইঃ এত বড়ো ধার কথা ! ছুরাচার, 
এখনি তোকে রসাতলে পাঠাবো ।” অভিনয়ের বিষয়টা কি জানবার চেষ্টা ক'রলুম-_শুনলুম, যবন্বীপের হিন্দু- 
আমলের একটা এঁতিহাপিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। ক্রিস বার ক'রে ছুই বীর যখন দাপাদাপি 

' লাফালাফি ক'রতে লাগলেন, অমনি আমাদের যাত্রার যুদ্ধে যেমন ঢোল বীয়া তবল! আর খঞ্জনীর তাল দেও; 

হয় সেই রকম তালে গামেলান বাজনা আরম্ত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের যাত্রার সঙ্গে এই অভিনযেন 
সাদৃশ্ত দেখে আশ্র্ব হ'য়ে রেসিডেপ্-সাহেবের কাছে আর আমাদের কাছে সে কথ। একাধিকবার উল্লেখ ন। 

ক'রে থাকৃতে পারলেন না। প্রায় বিশ-পচিশ মিনিট ধারে আমাদের সাম্নে এই যুঘুংস্থ বীরদ্ধষের আস্ফালন 
চ'ল্ল; কতক্ষণে শেষ হ'ল জানি না__আমাদেব অন্থাত্র ডাক প'ড়ল। ূ 

ইতিমুধ্যে বেলা একট। বেজে গিয়েছে । সকালে সেই কিন্তামানির ভাক-বাওলায় দু-টকৃরে। রুটা আঁর ডিম 
খাওয়া হায়েছিল”৮_-অনেকের তাও জোটে নি। বালির পুঙ্গবেব গৃহে আমাদের মাধ্যাহ্িক সেবার ব্যবস্থা 

হয়েছিল, কবিকে সেখানে নিয়ে গেল, আমরাও তীর অগ্গমন কারলুম। পুঙ্গবের বাড়ীতে যেতে হ'ল_ 
চৌরাস্ত! থেকে পুবে একটা ছাষা-শীতল ব্রাস্ত। ধ'রে, একটুখানি গিয়েই বাধে তার 'পুবী' ব| প্রাসাদ । বলিদ্ধীপেব 
বাড়ীর ভিতরে এই প্রথম প্রবেশ। একটী তোরণদ্বার পার হ'ষে এক প্রশস্ত চত্বরে প'ডলুম-_বাওলীদেশেব 
পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বার-বাড়ীর ঘাসে-টাক। আঙিনার মতন। এই চববের তিন দিকে ঘর-বাড়ী, 
আর উত্তর দিকে আর একটা তোরণ পার হ'য়ে কতকগুলি ঘর। এই গুলিই হচ্ছে বাঙ্লির পুষ্গবেব 

খাস কামরা । উচু চাতালের উপরে কতকগুলি বড়ে-বডে| ঘব, সামনে বেশ বডে। একটু দর-দা্গান 
-মামাদের দেশের পুজোর দালনের ঘমতন। ইটের বাড়ী, টালির ছাত, দরজা কড়ি-কাঠে আড়-কাঠে খোদাই 
কাজ কর|। দর-দালানটাতে ভোজনের স্থান করা হ'যেছে ; ইউরোপীয় কায়দায় লম্বায় আর আড়ে ' অক্ষরের আকারে 

সব টেবিল সাজানে।। অতিথির আান-ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এনন, নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ ক'রলেন। 
রেসিডেপ্ট-সাহেব কবিকে নিয়ে বসলেন, আর অন্য-অন্য মাননীয় অতিথিরাও ব'সলেন_ডচ্ আর বলিছ্বীপীয়-_ 
আমাদের গৃহকতাঁ৪ ব'সলেন। কবিকে দেখে বিশেষ শ্রান্ত বলে বোধ হচ্ছিল। সেই সকালে মোটবে 

চণড়েছেন, তার পরে বাঙলির উত্সবের গোলমালেব মধ্যে থাকতে হ'য়েছে__স্নানটান হয় নি, ভোজে বসার চেষে 
একটু নিরিবিলি বিশ্রাম কর| তার বেশী দরকার ছিল। কিন্ত উপায় নেই-_তীর প্রতিষ্ঠার গৌরবের ভার তাঁকে 

বহন করতেই হবে। ভোজন-ব্যাপার টক্তে ঘণ্ট-দেড়েক লাগ্ল। ডচ, মবদ্বীগীয় আর বলিদ্বীপীয়, এই 
তিন রকমের মিশ্র বাবস্থ। | স্তমাত্রা় আর বাতাবিয়ায় রাইস্ট-টাফল্ খাওয়ার কল্যাণে, যবদ্ধীীয় .ভোজনের 
সঙ্গে পরিচয় ঘণটেছিল-_দেখলুম, বলিদ্বীপীঘ রান্না ওই পর্যায়েরই। শৃল-পরু 'গ্রাম্য-বরাহ'মাংস বলিম্বীপের 
ভোজের একটা পদ, এট! বোঝ! গেল। খাওয়ার টেবিলে আমার দু-পাঁশে আর সামনে বলিদ্বীপীয় অভিজাত 
বংশের পুরুষ কতকগুলি বসেছিলেন, ভাষার অভাবে কথ। কয়া হ'য়ে উঠছিল না বটে-কিন্ত তাদের 
হাস্তময় মুখে আর বিনয়-পূর্ণ ব্যবহারে বেশ একট! হ্ৃদ্যতার পরিচয় পাচ্ছিলুম । 

খাওয়া শেষ হবার পরে, বেল! তিনটের দিকে, কারা্আসেমের রাজা বাড়ী ফিরবেন, কবি কারাঙ- 

আসেমে গিয়ে তার অতিথি হবেন,স্থির হ'ল, তার নিজের গাড়ীতে ক'রে রাজ। কবিকে নিয়ে যাবেন। রাজার 
গাড়ী এল'_-বিরাট এক মোটর-কার, তার সামনের কলের বাক্সের মাথায় 7788০9% বা শুভ-লাঞ্ন-স্বরূপ খাটা সোনার ৃ 

* বড়ো একটা গরুড়-মৃতি,_-প্রসারিত-পঞ' স্থপর্ণ রাজার বাহনকে যেন রক্ষা.ক'রছেন। এই গরুড়-মৃত্তিটা তৈরী কুরাতে 
সোনায় আর বানীতে রাজার প্রায় হাজার ছুই টাকা খরচ হ'য়েছে। কারাঙ-আসেমের রাজা_এঁর পুরো নাম 
17108, 71209 42061613209 . 101০181961৮ “হিড আনাকে আগুঙ বাগুস্ জলাস্তিক,__.দেখতে ক্ষীণকায়, 

রা 



বলিদ্বীপ-_বাঙলি ২১১ 

.খর্বারৃতি, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান লোক ব'লে মনে হ'ল । এর পবনে ছিল সবুজ ৭$র কাপড়, গামে সাদ গল।-আট। 

কোট, পায়ে ইউরোপীয় জুতা, মাথাঘ জরী লাগানো ঘবের চালের ছ্বাচের মতন কপাল-টাক। উবোগীন ধৌমী 
টগী; আর সব চেয়ে বেশী সকলের দৃষ্টি মাকর্ষণ ক'বছিল, তাৰ মোটরেব সোন।র গঞাড়েব মতৃন, ভাব গলায় বিবাট 
এক ঘড়ির চেন__মাখার ফিতার মত চওডা, চেপট! আাকাবেব, সোনাব তৈরী | বলিদ্বীপেব বাজাদের রীতিমত 

তার সঙ্গে ছিল ছুজন ছোকবা বযসেব অর্গ-ভৃত্য-_একজন হণচ্ছে বাজাণ তাম্বলকবঙ্কবাহী-_চৌকে। বাক্সে খাকাবেব 

নকৃশা-কাটা সোনার পানের বাট। হাতে, আব একজন বাজাব তববাপিধাহী, রাজাব সোনাব হাতলএঘালা 

দহরতের কাজ করা খাপে পোর। তলওয়াব কাধে । শ্রীদুক্ত কাবোন্, বাঙণিব পু্গব, মা অন্য-শঙ্তা বাকিদের 

কাছ থেকে বিদায় নিষে, কবি কারাঙ৬আসেমেব রাজার গান্টীতে উঠলেন। বাজ শিজে উঠলেন, তাৰ দুঈ 

ত্য উঠে মোটর-চালকেব পাশে বাস্ল। এব! কাবাও-াসেম অভিমুখে ঘাত। করলেন | কবিব সঙ্গে বেন বাবু৭ 

বঈলেন। আর স্থির হ'ল থে, আমব| বাঙলির উত্সব ক্ষেরে আবও খানিকক্ষণ কাটিয়ে, খণ্ট|থানেক ণ্টাদেছেক 

পরবে যা! করবে । 

'আভান্তব মানবাকে তুষ্ট কবে আমুর! উত্সবক্ষেতে আবার শবতী্ হলম। এইবাবে দেখি, তচ আব 

এডেছে, আর একটী নযনাভিরাম অনুষ্ঠান্বে জন্ত লোকেব। তৈবা হচ্ছে । একটা মিছিণ ৭1 ঘাবাধ, 

সায়োছ 'চ্ছে। ছাতি ধাবে, বল্পম ঘাড়ে কাবে পদাতিকের দল সাব পিষে দাজাচ্ছে, আপ নেক শ্ুণি 

কম-বযসী মেয়ে মাখায কাঠের ডমরু-পদ পাত্র আর দপেব ভর্দাণ নিবে দাঢাডছেএদেব সকলেই উৎসবের ; গন্য 

টসজ্জিত হ'য়ে এসেছে ; গাব ছাতার নীচে কতক - 

এলি শ্বেতান্বর ব্রাহ্মণ “পদগ্ড" দাড়িয়ে আছেন। 

পঙ্গে গামেলানের বাগ নিয়ে এর। যাতা কবলে, 

1াঙলি গ্রাম থেকে প্রা দেড মাইল দরে ্ ০ 

'শাতম্বিনী আঢু 

৭ তীর্থতোয়--তীর্থ-সুলিল আন্তে যাচ্ছে , এই 
পা সা বাপ আস পা সপ 

ম্ 5 

নীর্থজল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে লাগবে। বাকের, 

মার কেউ-কেউ, এদের সঙ্গে নদী পযন্ত গেলেন 

'বলা তিনটের চড়চড়ে' রোদে আমি দেড় মাইল 

ড় মাইলে তিন মাইল মিছিলের অঙ্গীভূত হ'য়ে বলিদবীপ__শে|ভামাত্া 

ঠাটা সমীচীন বিবেচনা ক'রলুম না, আমি বাঙলিতেই বাষে গেলুম | বীবে-দীরে এই মিছিল যাত্র। করলে, 

শামরা দেখে নয়ন সার্থক ক'রলুম। যাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে উৎসব-ক্ষেপ্রেব ভীড়টা একটু পাতলা হ'য়ে গেল । 

ইতিমধ্যে আর একটী অপরূপ দৃণ্ত নজরে পণ্ড়ল। মতের উদ্দেশ্যে নৈবেগ্য বু তিসাদি সেখানে রক্ষিত 

হয়ে আছে, পুবু দিকের সেই বুড়ো মণ্পটাতে রাজবাড়ীর মেয়ের! দলবদ্ধ হ'য়ে এলে। ধীরে-ধীরে এবা গ'ডেন 

পথ দিয়ে মণ্ডপের মাচায় উঠলেন__-কী মনোহর, আর রাজকন্যা আর বাজবধূদেরই উপযুক্ত, গতি-ভঙ্গী 

এঁদের! পরিধানে সোনালী-কাজ-করা গাঢ় নীল রঙের, বেগুনে রঙের আর আবীরের রঙে বন্ত, তার উপরে 

সোনালী-ছাপ-মার! বক্ষোবস্ত্, কারো-কারো কাধে পাতলা কাপড়ের ছোবুনো বা সাদ! -জালের কাপড় একখানি ক 

ক'রে ছোটো উত্তরীয়; সৌনঠঠবময় অংদদেশ অনাবৃত, গালি পা, কানে সেই সূনাতন তাল-পাতার গোজ-_-সম্যংকুত্ত- 

্বিরদ-ব্ুদনধচ্ছেদ-গৌর' বর্ণে, তুচ্ছ এই তাল-পাতার অলঙ্কার, তাদের কালে! চুলের পাশে মহীর্ঘ বস্তু ব'লে বোধ 
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হচ্ছিল? রা ব৷ কানে কালে। কাঠের গৌনস। কারো | দুই র রগের নীচে. তুরুর পাশে রি? গোল চাদে? ছোট্ট; সব, 

পাতার টিপ লাগানো-এ রি 'পত্ররচন।। এদের গাযে অলঙ্কার সা বু এ+ বম-_এক ব| রে হয় ছে. 

পুটি-ই ডে মাখাধ রে রি রে রর রিনি মধো নানাবঙেব ফুল গোজ, আর র ছুই-একটা রা কাণে 

পাঁতিল। সোনার গহন|, প্রজাপতির মতন দেখতে, প্রতি পদক্ষেপে গতির হিলোলে বা শিরশ্চালনায় সোনাণ 

'এই কেশের অলঙ্কারের তারের কাজ, মাথার পুষ্পরাশির মধো সোনার ফুলেব কেশবের মতন কেঁপে-কেঁপে উঠছে । 

বাজবাটীর মহিণারা এই মণ্ডপে উঠে, অনেকক্ষণ দাডিয়ে'দাড়িয়ে' কি-সব অন্টষ্টান সেবে, আন্তেআস্তে নেথে 

চ'লে গেলেন । 

রেসিডেন্ট-নাহেব উৎসব-ক্ষেত্রেই ছিলেন, তাব অঙ্গে আমার আব৪ আনেক কথ। হাল। শান। খুটী-নাটা 

বিষয়ে তার সহ্দঘতা আর বলিদ্বীপের লোকেদের প্রতি তার একটা আন্তরিক টানেব পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হধে 

গেলুম আর একটী জিনিস বেশ লাগল; বালির পুর্ঘব আর অন্র-অন্য বপিদীগীয জমিদার ঘরের ব্যক্তিদের 
সঙ্গে একট। বেশ সহন্গ হছ্যতার-_-এমন কি আম্মীঘ্তার সঙ্গে--এর বাবহার। এই বাক্তি-গত আত্মীয়তার ভাবটুক 

ডচ্ রাজকর্মচারীদের একটা বিশেষত্ব। বলিদ্বীপের স্ৃতির সঙ্গে রেলিডেন্ট শ্রীযুক্ত কাবোনের সৌজন্-পূর্ণ ব্যবহাব 

'শামার মনে চিরকাল উজ্জ্বল হযে জাগৰক থাক্বে | 

“তোয়-তীর্থ [নয খোভাঘাত! ফিবে এলে।। সাডেচাপটে বেজে, গিয়েছে । আমাদের কারা্-আসেন 

যাঁবাঁৰ জন্য তৈবী হ'তে হবে, নইলে পৌছতে বাতি হয়ে যাবে। সঙ্গী বন্ধুর। ফিবে এলেন, ধীরেন-বাবু, প্রেউএস্, 
কোপাারব্য।গ, বাঁকে-দম্পতী--সবাই তৈরী হ'লেন। এমন সমমে রেসিডেপ্ট-সাহেব আমাঘ ডেকে নিষে গেলেন 

একটা চালা-ঘরে শ্রাদ্ধের একটা শেষ অশ্থ-ন্থরূপ পদ গুদের ভোদ্রনের রাবস্থ, হয়েছে, তারা ভোঙনে বাস্বেন, তাই 
দেখতে । চালা-ঘরটার চারদিক খোল। : মেঝেয় মাছুব বা চাটাই পাত।। নাতিদীঘ একটী পঙ্ক্তিতে জন-তিরিশেক 

পদণ্ড বসে আছেন। পদ্গডেব! সাধারণ বপিদ্বীপীঘ্ রুীন কাপুড়.আর. অন্য রকমের গাছ:পালাব্. নকশা-কাট। 
কাপুড় পাবে আছেন, ঝরো-কারো গায়ে জামাও আছে। অনেকে মাথায ঝুট বাধা, প্রা সকলেরই ছোটো ব| 

বড়ো দীড়ী আছে। প্রতোকেবু সামনে বস্বার চাটাইয়ের উপরে রাখা ডমরুব আকারেব কাঠের পাযাওযাল। 

বারকোশের মত পাত্র একটা কারে, সেটী আভের বা অভ্রের কা কর! বেতের ঢাকৃন। চাপ দেওয!। পদগুদের 

প্রত্যেকের পিছনে এক ব| একাধিক ছাত্র বা শিষ্য বসে আছে। প্রত্যেক পদগ্ডকে তীর মযাদার জন্য দক্ষিণা-স্বরূপ 

একাধিক বলিদবীপীরু কোষের বস্ত্র দান কর] হ'য়েছে__ভোজন-কক্ষে_ গিয়ে দেখি, তারা সেগুলি গ্রহণ করেছেন, 
তাদের পৃষ্ট-ভাগে উপবিষ্ট অস্তেবাসীদের : হাতে তুলে দিচ্ছেন, আর. তারা বেতের তৈরী ব্যাগের মত চমতকাব, 

স্থালী'এনেছে তাইতে ছে তাইতে কাপড়গুলি পুরে র রাখ্ছে। গৃহস্বা্মী বালির পুক্গব বিনয়-নম ভাবে মাছুরের উপরে বসে 
আছেন। আশে-পাশে অভ্যাগত অন্ত জনগণ আর চাকর-বাকর, সন্্রম-পূর্ণ দৃষ্টিতে পদগু-ভোজন দেখছে। 

সাহেব অতিথিদের সঙ্গে গৃহস্বামী আগেই আহারেই বসে গিয়েছিলেন, সেট! বোধ হয় এদেশের রীতিতে বাধে না। 

শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আমিও ভোজন-মণ্ডপে উঠে দীড়ালুম, যে চাটাইয়ের উপরে পদণ্ডর! বসেছিলেন, আর যার 

উপর তাঁদের আহাধ রক্ষিত হ'য়েছিল তার উপরে জুতো পায়ে দিয়ে আমর! উঠলুম, তাতেও আটকাল" না।__ 

দক্ষিণার বস্ত্র গ্রহণের পরে, এরা খাবারের থালের ঢাক্না খুল্লেন, ব্রাঙ্গণ-ভোজনের উপকরণ তখন আমাদের 

নয়ন-গোচর হ'ল। নৈবেদ্যের আকারে ভাত বাড়া হয়েছে ; তার চারিদিকে নানা রকমের তরকারী ; ছোটো-ছোটে। 

"পাত্রে তরকারী, ওই থালার উপরেই সজ্জিত র'য়েছে ; আর ভাতের পাশে প্রত্যেকের থালায় রাখা হয়েছে একটা 

ক'রে আস্ত অগ্নি-দগ্ধ হঈ-দেহ | বুঝ লুম, এই “রোস্ট, ড্যক্* হ'চ্ছে এখানকার একটা রাজভোগ, তাই ব্রাঙ্গণদের জন্ 

$ ? রর 
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. তার ব্যবস্থা হয়েছে । ভাতেব ঢাক্ণ। খলে, প্রত্োক ত্রাগগণের পাশে যে পঙ্পপা। আৰ জলেব পঞ্চপাঁজ ছিল, 
ত| থেকে তীার। জল নিয়ে শাচমন কাখলেন, তাবপণ এত্যেকে বিউ বিড় কবে মন্ধ পডতেপ তে, অগ্গুলি- 

সহযোগে মুর করতে আরগ ঝারূলেন। দশ আল দিযে এ মুদ। কবাটা এক বে আশ্চয বাপারএবা 

নান। রকমের কঠিন অগ্ুলি-সন্কেত এমনি অবলীলাগমে কাত পাগল দে, দেখে অবাক হাথ যেতে ই৮। কতক।ল 

ধ'রে অনন্যকম। হয়ে কবলে পবে তবে এই মুদ।ব সাদনঘ এদের মতন সিদ্ধ হয যায ত। জানি না, তবে আট, 

“শ বছর বয়স থেকে চবিবশ পচিশ পমন্ক এই শিক্ষা পদগুদেব বাপা টকশোব আব ঘৌবন কেটে যায। করুণ 

এই-সমন্ত অদুত অঙ্গুলি সঞ্চলনেব যে একটা সন্মোহন মন্ধবহ শক্তি আছে) ত। স্বীকার করতে হব ,মনে9 এব একট। 

মুন প্রভাব এসে পডে , মনে হয, বুঝি ব| অর্পপিণ এই মোহমম স্ধালন গুনের ফলে দেবহাবাপ আট হাথে 

আম্ছেন। এ বিষয়ে বলিদীপেন পদপ্েণ। এখনএ বিশেষ দঙ্ষ, ভাবঠপনে এ বিঘযে এদেশে সমকক্ষ তািক সাধক 

পোপ হয় খুব বেশী প1ওথ| যাবে না| কবমুধা-সহঘোগে দবাচ না বা! মন্্সাণণ, মহাঘ।ন পৌদ্ধবষে ৭ সঙ্গে সঙ্গে চীন 

গাব জাপানেও গ্রবেশ লাভ কবেছে, আব জাপানের বৌদ্ধ-মম্প্রপারবিশেধের মনষ্গানে এই কলনুর। এখনও একট। 
ধড়ে। স্থান দখল কাবে আছে । বলিদীপেব পদগুদেব ভাতের মদ দেখে ডচ় আ।র অন্ত ইউবোপীখেব।5 তার 
আাকম্ণী শক্তিকে মান্তে বাধ্য হযেছে । এইবপে খানিকক্ষণ মু! কবে কবে ম আ.ছডাতে লাগলেন, মাঝে 

আবার ডাইনে নাষে তাকাতে লাগলেন, টগব-জাহীঘ এক বকম ফল শিখে, হাতের তাণি বাছিযো সঙোবে দিণ 

দিকে ফেলে দিলেন, এই ভাবে ভোঙনাবস্তেব গনষ্ঠান েষ কাবে আগে ভাত দিলেন | 

ইতিমধ্যে বন্ধুব| তৈবী, পাচট। বাজে, আমাদের 'এথনশি ঘাধ। কীবঠে হবে পক তা দেবা হাথেঠ গিষেছে। 

শাঙ্গণের। সেবায় ব'সলেন, আমরাও বিদায় নিলুম ;__আমাদের গৃহকত1 আর রেসিডেন্ট-সাহেব আর অন্থ ভদ্রলোকদের 

শভিবাদন ক'রে, আমরা গাড়ীতে চদ্ডলুম। বার্ডলিতে আমাদের সঙ্গে একজন আধা-ডচ, আধা-যবধধীপীয় ডাক্তার ' 
আব তীব যবদ্বীপীঘ স্ত্রী কাবা৬-আসেমে চ'ললেন। 7 

আবার সেই ন্য়শীভিবাম দেশের মপ্য দিযে ঘানা। /সীনমেব শগুবন্থ ভাঞার গন শেষ 2 চান ন। 

'একে-একে পাহাড়ের পর পাহাড়, খেতের পব খেত পার হাযে আমব। ঘেতে পাগলুম | ধখগিত ধানের থিতও আপ 

না'রকল-বাগান, বাশ-ঝাড, আর কপা-বাগান। ছোটো ছেটে পাহাঞ্ড শী পরুলম-শনেকগ্ুলি লোহার মোল। 

সাঁকে। দিয়ে এই নদীগুলির উপর দিঘে পথ কবেছে । বিকাল বেলা, সন্ধো হ্যহগ, পাহাডে' নপগাব উপল বিষম 

তীরে বহু স্থলে স্নানাথিনী আর স্গাননিরত| বলিদ্বীগীয় গজনপদ-বণ শার গ্রামণা-কগ্াদে মেলা হঠাৎ চোখে পাড়ে, 

গ্রীক কবিদের বণিত তাদের আফৌদিতে আতে মিস্ প্রভৃতি দেবী খাব দেবকণ্যাদেব নান! কাহিণী স্মবণ করিয়ে 

দিতে লাগ্ল। পথে আমর। [২1007879008 কু,$কুঙ আব [0040000)6 কোসাঙ্গে নামে টি বডো গঞ্তগ্রামেব ভিতব 

দিয়ে গেলুম। সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা পথ ৮এই অনিবচনীঘ অন্দর পথকে সমুদেব সা্রিধা আবও অন্দর 

ক'রে তুলেছে । কারাঙ-আসেম রাজ্যের এলাক। যেখান থেকে মাবগ্ হাল, সেখানে বাস্তাৰ উপবে একটি উচ 

লোহার তোরণ-দ্বার বানিয়ে রেখেছে । আমর দেহে শ্রান্তি অগ্ভন ক'বছি, তবু নদনের আব তৃপি যেন হয না। 

এইভাবে পথ চ'লতে-চ'লতে যখন আধার হয়-হয়, এমন সময়ে, আমরা কারা$ আসেন শহারে এসে পৌছুলুম । এখানে 

খালি কবি আর স্থরেন-বাবু রাজার বাড়ীতে থাকবেন স্থির হ'য়েছিল, স্টার। সেখানেই উঠেছিলেন । আমাদের দলের 

আর সকলের জন্য কারাঙ-আসেমের 'পাদাঙ্গণহান? ব| ডাক-বাঙল| নিদিষ্ট হাধেছিল। মাল-পত্রের মোটর সমেত আমর! 

সেই ডাক-বাওলায় গিয়েই উঠলুমু, ভাক-বাঙলার 'মান্দুর' বা থানসাম| আামাদের অভিবাদন ক'রে স্বাগত ক'ব্লে। 

মাল-পত্র নামিয়ে, যে যার ঘর ঠিক-ঠাক ক'রে নিয়ে, মোটরের সার! দিনের ভাড়া টুকিধে' দিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে বাস্তে- 

বস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে? এল'-_বুলিদ্বীপে আমাদের ঘটনা-বহুল প্রথম দিবসটা এইরূপে সাঙ্গ হল | 
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পাসাঙ্গহানে থাকবার ব্যবস্থ! ক'রে, আমরা বাঙলির “পুরী? বা রাজবাটীতে কবির কাছে গেলুম। প'. 

ডাক-ঘর, পুলিস-আফিস গ্রভৃতি সরকারী আপিস পড়ে। কারা$আসেমকে শহর না ব'লে, বড়ে। একটা গ্রাম ক. 
চলে। একটী বড়ে। রাস্ত। আছে, রাস্তার ধারে কতকগুলি দোকান , চীনেমান দোকানদার বেশী, নানা মণিহারী জিনি, 

বিক্রী করে, চীনা ফোটোগ্রাফরও একজন আছে; আর দু*চার জন বোম্বাইয়ে' খোজার দৌকানও আছে, 
এর। বিলেতী কাপড় আমদানী ক'রে বেচে। আরব কাপড়ওয়াল৷ আছে, এর। বোস্বাইয়েদের কাছ থেকে কাপ 
নিয়ে গায়ে-গায়ে ফেরি ক'রে বেড়ায়। ফল-ফুলুরী, মাছ, তরী-তরকারী, ধান-চা'লের একটা বাঁজারও আছে। এই 
বড়ে। রাস্ত। ধারে গিষে পুরীতে পৌছুতে হয়, রাস্তা সেখানেই শেষ হাথে গিয়েছে । কোপ্যার্ব্যা্গ সব চেনেন, 
তিনি আমাদের নিয়ে চ'ললেন। দ্রেউএস্, বাকে-দম্পতী, ধীরেন-বাবু, আমি চ'ললুম। রাস্তার শেষে ডান দিনে 

পুরী। এই রাজবাটা হালের তৈরী। রাস্তার বা দিকে সরু একটী গপিপথে পুরাতন পুরী-রাজ। সেখানে 
এখন আর বাস করেন না) এখন অনেকটা বে-মেরামতী অবস্থায় এই পুরী প'ড়ে আছে। এই পুরাতন বাড়ীটা 
বলিদ্বীপের ভদ্রাসন বাস্ত-রীতির একটী সুন্দর নিদর্শন। পরে আমরা একদিন গিষে এই বাড়ীটা দেখে আসি। 

রাজবাড়ীব ভোবণ-দ্বাবে জনকতক বলিদ্বীগীয লোক ব'সে আছে, প্রহরীর মত; আমরা আস্তে এর। ভিতরে এত্তেল। 

দিলে। তোরণ পেরিয়ে ঢুকেই একট। মাসের মতন আিন। | আঙিনার ডান ধারে আটচাল। ঘর একখানা, সেখানে 

বাড়ীর জন্য কাঠ-কাঠড়ার কাজ হয়। আর একটী তোরণ দিযে বা"ব-বাডীর দ্বিতীঘ গইলে ঢুকতে হয। এখানে খুব 
কাজকর| কাঠেব থাম আব দরজা জানালা এয়াল। বড়ো একটা 

অলিন্দ বা দালান যুক্ত কতকগুলি ঘর। এহ দাণান আর ঘর 

দ্বিতীয তোরণের প্রা সামনাসামনি পড়ে। দালানটী হাচ্ছে 

রাঁজাব বৈঠকখান।, আৰ ঘরগুলিতে সম্বান্ত অতিথির! থাকেন । 

ঘরগুলি ইউরোপীয় ধরণে সাজানো । দামী আসব।ব-পত্র খাট 
বিছান। আছে। দরজাগুলিতে চমত্কার খোদাই কাজ। থরে 

দু-চাবখানি তৈজমপত্র আছে, চুরোটের ভিব1, দেয়াশলাইঘের বাঝ, 
ছাইয়ের পাত্র, সব ভারী সোনার তৈরী, নকশা-কাটা। জানালায় 
পরদ| আছে, আবার এদিকে মেঝেতে কার্পেট নেই। ঘরগুলির 

পিছনে যথারীতি স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। দালান আর ঘর 
উচু পোতার. উপরে | তাঁর সামনে একটুখানি উঠান, কীকর-ঢাকা, 

_ দু-চারটী গাছ আছে তাতে । উঠানের পরে একটা পুঞ্করিণী- 
যুক্ত ছোটো বাগিচা । পুষ্করিণীর মাঝে একটী বলিদ্বীপীয় 

1)5110)) বা ছতরী। দালানে ীড়িয়ে” পুখুরটার দিকে তাকালে, 

ডান ধারে পড়ে বাইরে যাবার ভোর, আর বা. হাতে পড়ে - 
বলিশ্বীপীয় ছতরী ভিতর-বাড়ী, রাজার শুদ্ধান্তঃপুর । রাজবাড়ীর মেয়ের অস্ুবম্পন্তা 

নন, কিন্তু তা বলে সাধারণতঃ লোক-চক্ষের সামনে এরা আসেন না। দালান' আর পুখুরের মাঝে একটা উচু 

সি, 

এ. চবুতরা ব। ছতরী নদ সেটাকে নানা রঙের কাপড়, জরী, আর তাল আর নারকেল পাতার ঝালর দিয়ে 

বেশ ক'রে সাজানো হয়েছে । 
& 
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রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দালানে দেখা হ'ল। রাজার আপ্যায়নের আতিধবৌ প্রথমটা একটুক্ অস্বস্থিতে ছিলেন । 
কবি যাতে আরামে আনন্দে থাকতে পারেন, রাজ৷ সে বিষষে খুবই অবহিত। কিন্তু কি ভাবে | কবা ঘাষ, 
তা তীর অজ্ঞাত একই গাড়িতে ঘণ্ট। দেড়েক পথ রাজাব সঙ্গে এসেছেন,_কেউ কাবে। ভাষ। জানেন না? ভাষা সামা 
নেই, মূক হ'য়ে পাশাপাশি বসে আছেন,_পথে হঠাৎ সমুদ্র দেখে, বাজা কবিকে সমুদ্রবাচী কতকগুলি সন্ত 
এন শুনিয়ে” দিলেন, তার পর ভারতবধের পৌরাণিক ভৌগোলিক নাম কতকগুলি শুনিষে দিলেন । এষ ভাবে 
কবির সঙ্গে তার সংস্কতি-গত যোগের কথাটা স্মবণ কবিধে' দিযে, কবিব সঙ্গে আন্মীঘ- ভব 'আন্বাব জন্য তাব 
আগ্রহ । কবি পুরীতে পদার্পণ ক'রতে, তাকে-ম্বাগত কবে শসজ্জি * [গুপে ঝঙাপ ব্রাঙ্গণপুবোহিতেবা মিনে একটা 
শনষ্টান করেন, স্থললিত-ভাবে মন্াদি পাঠ কবেন। মাননীঘ অতিথিকে সন্ম।নণ। এথাপাব জন্য বাজ! আগে 
খাকতেই এই ব্যবস্থা! ক'বে রেখে ছিলেন। কবিকে তব কামবাণ অপিঠি কাবে দিমে, বাজ খবেব বাবান্ধাম ব। 
“লানে হাজির রইলেন, অতিথিব সেবা যাতে ক্রটি না হুম ।. তার পব কণিব থাকনাব ঘণটী, বিবিভ্-পশ বাল্লে 
4 বোঝায়, তা একেবাবেই নয। ঘবেব সামনে বাজাব কাঠে ভবদ্ম লোকজন সাণয। আ।স| বাবছে, আ(চিনাব 
বাকরের উপরে কার্ধার্থী প্রজাব দল এসে হাট গেডে বসে শ।ছেতকথাবত। শে।কেব চল।ফেব। খবই হচেচে। কি 
ণথ-ভ্রমণে বিশেষ ক্লান্ত, তিনি যে নিজনে আব নিস্তব্ততাব মধো একা শিশ্রম ক'বছে চান, ভাথা-স্ঈটে পে সে কণ। 
ণ1জাকে বুঝিষে' দিতে পাব! যাচ্ছিল ন|। শেষে কে বৃদ্ধি কাবে, বাজাবেব গুদবাটা কাঁপড গধানাব দাকান খেপে 
'ধাভাষীব কাজ করবার জন্য একজন খোজ। বাণিধাকে পরবীতে ডেকে নিথে এএ। কৰিব আভাবদির ণাণগ। 
'ক রকম হবে, তার কি কি আবশ্তক, এই সব প্রশ্ন বাজ। তাকে দিনে কবালেন। লোকটা কবিকে আাখ।স দিলে (২ 
ণাজ। অতি সংলোক, কবির কোনও তকলীফ হ রর নল মাবাম মো আব সিদে মা? বাদবাটীতে তিনি পারছে 
পাববেন। যার ভাষ| বোঝা যাষ, এতক্ষণ পবে ক্্মন একজনকে পেঘে কবি এাব সবেশ বাণ মহা সহাই একটু 
শ্বাস পেলেন। হিন্দুস্থানীতে তাকে বলতে সে টি হামা তবভ্ম। কাপে বছকে গাব পাগাণ 
'লাকদের বুঝিষে' দিলে ঘে রাজা তাব অভিথিকে একট একলা থাকছে দিনে নিজে বিন ককন। বাগ 
হখনই সেই মত বাবস্থ। কারূলেন। কৰি একট মাবাদেব শিঃশ্বাস ফেললেন । একট পিএম কাবৃচ্ছেন। এমন সনে 
গমর| গিযে উপস্থিত ভ'ঘেছি | মালাই-ভ।মী-দেউএসু এব আাগমনে, কবিকে আব পাজাপ সঙ্গে মক-ব5 

যে চ'ল্তে হবে না। 

রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। সহাশ্ত-মুখে আনাধেব স্বাগত কাবলেন। দিখলম, বাঙাছে ঠিনি থাপিপথেই 

»লাফেরা করে থাকেন; 0।7 1015 0010৮010040 ্বভবনে বাজাকে দেখে নে হাল, অবস্থাতে হলি আনদেব 

দেশের মাঝারি-গোছের জদীদাবেব মতনই হবেন | রাজ| ডচদেব শবধীনে মা।ছিস্েটেৰ ক্ষত পাপ সবকাকা 
পদবী হচ্ছে 3$0017010(" অর্থাৎ 36404170109 ব। নগবপাল | এব| বৈশ্যবংশীঘ | বলিদ্বীপে 11501000011 ব্রমা না, 
৭2(71)8 সাত্রিযা। ৬৬/৪1], ওএসিয়। ৪149060101৭ শদার।- এই চভবণণ আছে | শদব| সখ্যান বেশী, শতকপ। 

তিরেনব্বই জন শূদ্র; বাকী সাত জন 1010185 িপমধ্সে বা ভিবংশর্থাং ভিনটা গন্ধ" বংশের 
লোক । রাঁজার পিতা একজন খুব শান্সজ্ঞ ব্যক্তি দিলেন, বাজা৭ পিতার নিকট থেকে এই গুণ বা শিক্ষ। 
পেয়েছেন। তার পরিচয়, পরে আমব| পাই । রাজ! ডচ্ জানেন না, মালাই জানেন। লছ্ছব এগারে। বদসের 
তার একটী ছেলে আছে, তাকে ডচ্ পড়াঙ্ছেন। কৌলিক হিন্দু ধর্মে এর বিশেষ আস্।। এর বাড়ীতে 
অনেকগুলি অতিথিকে রাখবার মতন স্থান নেই, তাই আমাদের পাসাঙ্গহানে ঠবার বন্দোবস্ত হ'রেছিল। 
রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে, কবিও শ্রান্; খানিকক্ষণ পরে কবির কাছ থেকে আর রাজার কাছ কক বিদার নিবে, আমব। 
পাসাঙ্গাহানে ফিরে এলুম । 



২১৬ দ্বীপময় ভারত 

'আগেই বলেছি, ছ্বীপময় ভারতের সরকারী ডাক-বাঙলাকে পাসার্গণহান' বলে। শব্দটার মুলে আহঃ 

আমাদের সংস্কৃত “সংগ্রহ শব্ধ । রাজকর্মচারীর। “ভ্রাম্যমাণ হ'লে, পাসাঙ্গহানে এসে ওঠেন। তাদের অধিষ্ঠান হানে, 

আশ-পাশের" মাতব্বরদের বা! কার্ধাথীদের “সংগ্রহ ব| মেল! ব| একত্রিতহওন ঘটে; তাই যে স্থানে এই 

একন্ত্রীকরণ ব! সংগ্রহ হয়, সেই স্থানকে জানাবার জন্য সংস্কৃত “সংগ্রহ” শঝের উত্তর মালাই ভাষার উপসর্গ “প' 

ব| 'পা" আর প্রত্যঘ “অন্” ব| “আন্, মোগ ক'রে, ইন্দৌনেসীয় ভাষার শব স্ষ্টি হ'থেছে প-সংগ্রহ-অন"- উচ্চাবণে 

আমাদের কানে লাগে পাসাঙ্গহান্” 'পাসাঙ্গ আন্? বা পাসাঙ্গান্। পাপা, হানগুলি আমাদের ডাক-বাঁঙলা? 

চেয়ে বড়ে, আর এগুলিকে এক হিসবে ছোটে।খাটে। হোটেল বললেও চলে, ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলাঘ 

যেমন খালি ঘর আব বিছ্ছান/-হীন খাট আর আর ছুই-একটা টেবিল চেমার মাত্র পাওঘ| যাঁয়, এখানে 
ত। নয়, রীতি-মত হোটেলেব মতন সব ব্যবস্থা, ৮।৯৭ জন লোক অনাঘাসে থাকৃতে পারে। প্রশস্ত হাতাব মণো 

বাড়ী, ঘরগুলি বেশ বড়ে-বডে।। খানসামাকে 'দান্দুর' বলে, মান্দুর নিখমিত ইউরোপীয় খান। যোগাষ। 
ভারতবর্ষের ডাক-বাঙল। আব ইন্সপেক্শন্ বাঙলার মতন পাসাঞ্চহানগুলিতে বাজকর্মচারীদেব দাবী আগে, 

তবে সাপারণতঃ অন্য লোকদের জন্যও স্থান পাঁওয। যাঁঘ। থাকা, খাণ্বা-সাকলো দৈনিক খবচের হার সবকাব 

থেকে বেঁধে দেওয়! আছে-বাইরের লোক হ'লে সাড়ে-সাত গিল্ডাব আব সবকাবী কর্মচারী হ'লে সাড়ে-পাচি 

গিল্ডার৮নখাক্রমে আমাদের দেশের আম্মানিক 

ছ টাক। আর চাব টাক! , ডচ্ খোবাকের অন্তরূপ 

তিন প্রন্থ আহায দেবে, ত। ছাড| চা! কফি আছে, 

দাম খুব বেশী নয । বলিদ্বীপে আমর! আর তিন 

খ্দাঘগায পাঁসার্গহানে ছিলুম, ববদীপে সে আবশ্যকত। 
হয নি।-মোটের উপব, পাসাঙ্গ হানে ব্যবস্থাথ 

আমর। খুবই খুশী হ'ঘেছিলুম । 

পাসার্গহানে রাত্রের আহার চঁকিষে' আমব। 

বারান্বাষ চেমারে বাসেবসে গল্প করছি, এমন সমথে 

'পুরী" থেকে টেলিফোন ক'রে জানালে, রবীন্দ্রনাথকে 

দেখাবার জন্য রাঁজ। বলিদ্বীপীয় নাচের বাবস্থ। 

করেছেন আমর। যেন দেখতে, আমি-একট্ু পরেই 
মোটব আস্বে। প্রা সাডে-ন'টা তখন। পুরীতে 
গিয়ে দালানে আমর| বাসলুম ৷ ছোট্র একটী নাটক, 

নাচে আর গানে অভিনীত হ'ল। শল্য-সত্যবতীর 

উপাখান নিধে-আখ্যান-বস্তটা আমাদের মহাঁ- 

ভারতের কোথায় আছে ন্মরণ হচ্ছে না । একজন 
যারা বাজ; তার একজন পারিঘদ ব। অশ্ুচর, আর রানী 
টি) 7 এরাই হ'ল পাত্র পাত্রী। বাঙলির যাত্রায় যে ধরণের 

বলিগদীপের নতক অভিনেতা পোষাক দেখেছিলুম, এদের পর্নে সেই ধরণের 

পোষাঁক, তবে আরও ঝল্মলে” আরও দামী। শুনলুম এই রকম নৃত্যময় গীতাভিনয়ের নাম লুন্ট,কৃ', না কি। 
উঠানে অভিনয় হ'ল। বাছ্যের ব্যবস্থা ছিল, বাজন! কিন্ত কম বাজানো! হায়েছিল। বেশী সময় রাজী আর 

| 

॥ পি 

রে ১৬০ 
শা ০০০৩ 



বলিদ্বীপ__কারাউ-আসেম ২১৭ 

বানী কান্নার স্থরে গান গেয়েগেষে পবম্পরের সঙ্গে কথা কইছেন, আর দাঝে-মাঝে পাবিষদ্টী এত-জানু হয়ে 
দুহাত জোড় ক'রে রাজাকে যেন কাতর-ভাবে কি নিবেদন ক'রছে। গান নব, শ্রব কবে পাঠ কারে তাব। কথ। 
কইছে বলা যায়__গানের ভাগ খবই কম। অভিনেতা তিন জনেই 'মল্প-বঘসেব চোকবা। কথ। বধ গান ব। 
পাঠের স্থরটা একঘেমে” টেনে-টেনে কীছুনি গাঞ্ষার মতন পাগ্ছিল , খানিক শুনে, সেটা গে খুব শ্ুতিগ্থকব 
হচ্ছিল তা বলা চলে ন|) কিন্তু জিনিসট! মানিথে” যাচ্ছিল, কচিকব হচ্ছিল এদেব নাচে ভঙ্গীতে, চলাফেবাব 
একট। লক্ষণীয় সুষমাঘ। ঝল্মলে, পোষাকট| দেখতে স্বশ্রী না হলেও নাচের বদ সোগাকে শে।ভন কবে 

তল্ছিল। ঘণ্টাখানেক এই অভিনঘ দেখ। চ'ল্ল। তাব পবে আমব। বাত এগাবেট। আন্দা্গ বিদায নিষে 
“[সাঙ্গাহানে ফিরে এলুম | 

শনিণ|, ২৭শে অগঠা)। 

ভোরে উঠে প্রা্ক্ুতা সমাপন কবে পাসাঙ্গণহানের বাবান্বাম বাসেবাসে প্রঞতির আব মাঈটষেব উভযেব 

মধ্যে সৌন্দর্ধের কি চমংকার সমাবেশ থে দেখলুম, ত। কথায বর্ণশ। কব। ঘা ন।। চাবিধিকে সবুদ ধানের খেত, 

যাঝে-মাঝে দুই-একট। বনম্পতি, দূবে ডাইনে বাধে নীল পাহাডেব শেণা, আব সামনে দবে নীল সমুদ্র দেখ। 

গাচ্ছে। পৃৰে পাহাডের উপর থেকে গুধ উঠল, সমন্ত দেশ ভোরেব মিষ্টি বোদ্ুবে যেন নোতন প্রাণ পেখে স।5| 

দিযে উঠ্ল। পাসাঙ্গীহানের সামনেই শহবে যাবার রান্ত।। আলোব সঙ্গে-সঙ্গে লোকজনের চপা-ফেবেঘ রা 

সলীব হ'য়ে দাঁড়াল” । একজন দুজন ক'বে ব। দলে-দলে আশ-প।শের গ। থেকে চাষাব ঘরের মেঘের মাথাণ বেতের 

মর বাশের চুবড়ীতে আর ঝোডায কারে ফল- 

গলরী ধান-চা'ল মাছ-টাছছ নিথে চলেছে 

গরা৬আসেমের নজাবে-এদের শীলকুষ্ণধগ 

পবিহিত, স্বাঙ্ছো নিটোল, গৌরবর্ণ হট্দিব 
'দহত্রী; কোনও দিকে জক্ষেপ ন। কাকে, উচ্চ 

রে, সরল সহজ আব দুপ ভাবে নিজোদেব 

পৃতাচ্ছন্দে চ'লেছে ;বনুক্ষণ ধারে এই 

পসারিনীর দলের শভিমান দেখ গেল। 

পাসাঙ্গাহামের সাম্নে রাস্তার ও-পাবে একটী 

পাথর-ভাঙা কলে কাজ করছে কতকগুলি 

গ্রাম্য নারী, এদেরও চলন-ভঙ্গীর ছন্দোময় বলিত্বীপ-_-এ|মের মেয়ে 

গর্বদৃপ্ত ভাবে দেহের তনিমাকে আরও বন্দর ক'বে তুলেছে। রাস্তার ধারে একটা মেয়ে ভূট। বিপী কারতে বসেছে, 

শনেক্ষণ ধারে বাদেবসে সে তার ভূটার পসার সাঙ্জাতে লাগল, তার নোনত সাজানে। যেন আব হদ না। 

কমে অন্য বন্ধুরা এসে ঘোগ দিলেন, বারান্দাতেই খানিকক্ষণ গল্প-গুজব চ'ল্ল। একছন মণিহাবী জিনিসপঘাল| তার 

পসর! নিয়ে পাসাঙ্গাহানের বারান্দায় দেখ! দিলে ; রোগ! লোকটা, জাতে বিলী স্নান অর্থাৎ মুসলমান বলিদ্ীপীর ; 

তাঁর মোট থেকে বুলিদ্বীপের তৈরী নানারকমের কাপড, কাপড়ের উপরে আক] ছবি, ক্রিস, কাগের ছোটো! মুক্তি, 
এইসব দেখাতে লাগ্ল। কোপ্যার্ব্যার্গ বললেন, ক্লঙক্ও গ্রামে আরোও ভালো-ভালে। নান। রকমের সব জিশিস 

পাওয়া যাবে, এখানে কেনা বৃথা; তবুও সকলেই কিছু-কিছু কিনলুম। আমি এগারে। গিল্ডারে পিতলের 
২৮ | 
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একটা ছোট্ট পুরাতন রাক্ষসমূতি, আর ছয় গিল্ছারে রাক্ষসের মৃতির আকারে কালে কাঠের একটা ক্রিসের হাত 
এই ছুইটা জিনিস কিনলুম | পরে দেখলুম, কিনে ভালোই ক'রেছি ; কিউরিও' কেনায় ভালে। জিনিস পেল্ঠ 

সংগ্রহ ক'রে ফেলা উচিত, উপস্থিত-লভ্য ভালে! কিছু ছেড়ে দিলে, পরে অনেক সময়েই পছতাতে হয়। 

প্রাতরাশ সেরে, বাঁকে আর কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে বসে কবির ঘবদ্বীপ-ভ্রমণের দেশ, কাল আব কার্ষ স্থদে 

একট] মোটামুটি খসড়। ক'রে ফেল! গেল। তার পরে আমরা পুরীতে চ'ললুম । আজ দিনের আলোর শহবগ 
দেখভে-দেখতে যাঁওয়। গেল । বেশ চমৎকার একটা বলিদ্বীপের সাবেক চালের বাড়ী দেখলুম, এটা একটী গ্রাচান 

পুরী। দুপাশে ঢুটা বড়ে। ওয়ারিঙিন্ গাছ থাকায়, দৃশ্যটা ভারী গন্তীর-ভাব-গ্যোতক লাগ্ল। বড়ে। বাস্ত। ধারে, দোকাশ- 

পাট পার হ'য়ে, আমর! বাজারে এসে পণড়লুম ।॥ বাজারে খানিকক্ষণ থুরে বেড়াবার লোভ আমরা সংবরণ ক'রে 

পবলুম না। লোকেরাও আমাদের দিকে বিশ্মিত হয়ে তাকিঘে দেখেতিনজন ইউরোগীব পুরুঘ, এক ণ 
ইউরোগীম ঘেষে, ইউরোপীম পোষ|কে দীরেন-বাবু, আর ধুতি-সাদর-পাঞ্লাবী পাবে আমি । গুটিকতক বেতেব ছ্বোটো। 

ছোটে ব্যাগ কিনলুম, এগুলি এদেশের একটী বিশেষ শিল্পের জিনিস। বাজারে রূপেব হাট বসে গিঘেছে। দৌকাণী 

পসারীর চেয়ে, পসারিনীদেরই সংখ্য। বেশী । বর্সার বাজারেও এইবকম শুনেছি । দূব গ্রাম থেকে যার! এসেছে, তাদের 

জন্য খাবারের দোকান বসে গিয়েছে--ভাতি তরকাবী ফল না'বকল-কোর| এ-সব বিক্রী হ'চ্ছে, লী পুরুষে সকলে 

কিনে-কিনে খাচ্ছে । বাজারে একজন শ্যামবর্ণ ছোকর! বঙীন ছিটেব কাপডেব ছোট একটা বোচক। নিথে 

কৌতুহলী হ'ষে শামাদের অস্টসরণ কারে 
দেখলম। পোষাক সাদারণ মালাইদেব ম*, 

সাব€-পব|, মাথা লাপ টপী। দেখে মানে 

সন্দেহ ভাপ, হয আবব, নম আবব আব 

ঘবদ্বীপীন ব্ণসন্কর। আনার আরবীর পু 

গুটিকতক শন্দ মাত্র নিষে,। তবু তাই 

অবলম্বন কবে সন্দেহ শিবসনেব জন্য জিজ্ঞাস। 

ক'রলম, ম্যান আযান! ? তুমি কে? তখন 

একটু তেজোধুপ হাসিব সঙ্গে ভশুন্র দম 

পঙক্তিব ঝপক্ দেখিষে ছোকর| মরুদেশেপ 

ক।রাও-আসেম--গ্রামের লে।ক শুখে। হ[ওযায় শ্ট টাচ। গলা উত্তর দিলে 

“আ্যান। আআর্াাব_আঁমি আবব |, 'আবব একের “আইন'-অক্ষরের ধ্বনি খাট আরবের মাজিত উচ্চাঝণে 

বেরুল”। তখন জিজ্ঞাস ক'রলুম_কোন্ প্রদেশ থেকে-মিন্ আয়ু বেলেদ? সে ব'ল্লে তার বাডা 

হাদ্রামও্এ-দক্ষিণআরবে | তার “ভি-জয।-রং ব। বাবসায় হচ্ছে, গায়ে গায়ে কাপড় বিক্রী কর! । তার পৰ 

'আমি কে, আমার দেশ কোঁথ।_-আর আমি কি ক'রতে এসেছি, আমার জিজ্ঞাসা ক'রলে। সব কথা বলা আমাৰ 

আরবীতে কুলোধে না, আরবী-মিশ্র ভাঙা-ভাঙ। মালাইয়ের শরণ নিয়ে ব'ল্লুম যে, হিন্দ, হ'চ্ছে আমার “ওএংন্” ব| 

মাতভূমি, এদেশে বেড়াতে এসেছি । ছোকর! সিঙ্গাপুরে চেটিদের দেখেছে_আমি চেট্রি বা বেনিয়। কিনা, আব 

কিসের বাবসা করি একথা আবার জিজ্ঞাম! ক'রলে-_আমি 'মুঅল্রিম্? বা শিক্ষক, আমার এই উত্তরে খুশী হ'ল না। 
বাজারে একজন তামিল মুসলমানের সঙ্গে দেখ। হ'ল, সেও কাপড়ের ব্যবসা করে। তারপরে আমর 

গুজরাটী খোজাদের দোকানে উঠ্লুম। খান দুই কাপড়ের দোকান এদের আছে। এরা বেশ খাতির ক'রে 
বসালে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এর! পরিচয়.জান্তে চাইলে, কারণ স্থানীয় ডচেদের কাছে তার প্রশংসা শুনেছে। 
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'এছেদের ধাবসার কথা নিয়েই এরা বান্ত, অন্ত কিছুর খবর বাখবাব বডে। এবসব ব। উত্সাহ এদব নেই । এই 

দন দেশে এসে, ব্যবসার দিক্ থেকে এব মন্দ করছে ন[। 

বন্ধুর কেউ-কেউ আগেই পুবীব দিকে অগ্রসব হ'লেন। আামি এক। নীরে-দীবে পুবীতে পৌছলুম | ততাবণ 

'পবিধে' প্রথম আডিনার ডান ধাবের একট 

নাটচালায় দেখলম, কতকগুলি দ্রেবমৃতি আব 

নক্খ।-কাট! টালিব মতন বাষেছে , কাছে গিমে 

দি, সেগুলি সিমেন্টে জমানো, পাথবেব »। 

গ|টিব নঘ। লক্ষ কবে দেখলম, আনে পাশে 

বাঠেব ছাচ বামেছে, তাই খেকে সিমেন্ট 

(ঢলে এই সব মুক্তি আণ নকখাদাব ফলক 

টন্বী ভচ্ছে। 'এই দূর বপিদ্বীপে এই বম 

খাপুনিক রীতিতে এই সব বাযপাৰ বাজ আবন্ত 

কবিধে দিয়েছেন দেখে আশ্চধান্িত হ'লুম | 

গানে একজন মিশ্বী বাটালী আব াতিচী ক|বা€-আসোমের বাস্থা 

দে নোতন একখান। কঠেব ভাচ তৈরী কাছে, আমব।মিঙ্ী আব আামিনিবার ভাবে পবন্পাবেণ গ্রি 

ন[কিযে, দেখলুম 

দ্বিতীয তোবণেব কাছে একজন পবগ্রেব সঙ্গে দেখ। হাল বিপিশীপের হোছে। লঙ্গীব উপবে একগ। গালে 

কোটি পব।, মাথাঘ ঝুঁটিনাপা, খালি পা, হাতে লাঠি। আমি হাকে আমদেশ তাবতীম গ্রখাঘ ছা হা তৃলে 

নমসাঁর কাবলুম, সে ভদ্রলোক একটু ভাবাটাক। থেষে শামাকে গা তিনমগ্াব কবে প্রশ্রপণ পৃষ্টিতে আনার পিকে 

ভাকালে। 'আমি মালাইমে ঝল্লন, আমি ভাবতবর্দ খেলে আগত মহাতিবাণ সা এসেছি, আমি হাবতবসেপ 

বাঙ্গণ, আপনি তে ব্রাঙ্গণ। তাতে ভদ্রলোক বল্লেশ। হা. গ[মি বার্দণ। সাত জানেন কিনা িণস। 

কাবলুম। বল্লেন, সংস্ত জানেন ন|, দেশে সংস্থৃত পড় হয শাং তাপে গশগী 'মাণ্ট। প। মন্্ গানেন। মহাঙাবহ 

পড়েছেন কিনা জিজ্ঞাস ক'রলম, সমস্ত মহাভাবতেব বূণি ভ।যাখ আঅন্ঠবাদ গাছ [িন। চিজ্ঞাস| পাণলম ॥ তিশি 

বল্লেন, মহাভারত দেশ-ভাষায পড়েছেন, তবে সমস্ত মহাভারত নলিদীপে ভাবার পাপন ঘাগ না) কণকিগুপি 

পর্ব ওদেশে নেই । এই ব'লে তিনি ভাঙাভাঞ সংস্ষতে একটী আোক পি ডপেন, /শ্াবটিতে মহা হ।বতেৰ 

অষ্টাদশ, পর্বের নাম উল্লিখিত আছে । আমি কাগজ পেন্সিল বার বণে খাপটী ভর কাছে গুনে প্রানে, ভাপ 

ও মত লিখে নিলুম। পরে দেশে এসে খাত ডচ্ পর্ডিত [10/0$ 1₹7-র ( ভিউ কর্ণার 

গে দেখি (৮ 61৮779109 96507)11015 15? 00 ১19) এই গ্গোকটী তিনি একখানি পাচীন 

রা 'পেয়েছিলেন, আর এটা তিনি প্রকাশ কারে দিমেছেন। বোমান অঙ্গে গ্লোকটা তিনি "এই ভাবে দিয়েছেন-_ 

1010) 97198 14, ডা10068 98100071001002108 0 _ নি উযটসাআও ও ) 

131)15179, 1)তাঠায0৪0৮৮ চে (004৮ ন0000, 

৮ণ 19808) 01002] 007৮ 00020081001007, 

ব70081)620 78660/65৮1)/15120125101৮ 81111052810), 

শ্সোকটী থেকে এই কয়টা পর্ধের নাম পাই_-আদি (১), সভা (২), বন (৩) বিরাট 1৪), সনোগ (7) বা উদ্যোগ 

৫), ভীনম্ম (৬) ছ্িজ বা দ্রোণ (৭), অর্কন্থত বা কর্ণ (৮), শলা (৯) গদা (১০), অশ্ব ব| মশ্বামেপ (  লৌস্সি ব| 



২২ ০ দ্বীপময় ভারত 
রত পাপা ল স্পা পা শসা পাল পা লারা পিতা 

সপ ১৩০০৫ ত শি পা 

সৌধ্িক (১২), স্ত্রী (১৩), | প্রাস্থনি বা প্রাস্থানিক (১৪), মুশল বা গৃষল (১৫) ॥ শাস্তি (১৬) আশ্রম বা আঙমি? 
(১৭) স্বর্গ ব! স্বর্গারোহণ (১৮)। আমাদের দেশের প্রচলিত পর্বগুলির সঙ্গে মোটামুটা মেলে; তবে এই স্্রো.ঃ 

কতকগুলি নাম উপটা-পালট। ক'রে দে: । 
আছে। আর আমাদের দেশের প্রচদ্দি 
সংস্কৃত মহাভারতে গদ-পব বলে আলা? 

পরব (নেই । আছে তার জাগায় অনুশ।স, 
পরব । বাঙপ। কাশীদাশের মহাভারতে বিএ 

তি: গদা-পন আছে; সংস্কৃত মহাভারতে ভীম আব 
ও 2 ডর ৯ দুধোধনের গদাযদ্ধ-বিষধক পরটা শলা-পণ্ডে। 

তি রি. দদোই পবা হাসেভে। দ্বীপমধ ভাবতেন 
নিলি মহাভারতের সঙ্গে শপাস্পব পযন্ত মেলে, তাণ 

পবে আমাদেব দেশেব সংস্কত মহাভাবতে 
নকৃশা-ক।ট] গাথর-ল।গানো! ইটের দেওয়াল পাই__শৌপ্লিক পর (১০ ),্ত্রী (১১), শাি 

(১২) অন্বশাসন (১৩), অশ্বমেধ (১৪), আশ্রমবাপিক (১৫), মৌষল (১৬, রি (১৭ ) মণ 
্ব্গারোহণ (১৮)। মহাভারতের প্রাচীন বিভাগ আব প্রাচীন পাঠ-নিণয় করবার জন্থা, প্রাচীন যবদ্বীপের ভাষ 
অনুদিত মহাভারত থেকে বিশেষ সহাযতা পাওয়া যাবে। এবিষয়ে ডচের! কিছু-ক্ছু কাঁজ ক'বেছেন, টি 
বিষয়টা নিয়ে অনেক আলোচন! করবার আছ্ছে। মহাভারতের পরব সম্বন্ধে পরে (18)177 গিয়াঞ্ারের রাজাব 
বাড়ীতে সেখানকার পদগুদের সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'যেছিল। ৃ 

পদণ্ড যখন আমাকে শ্লোকটা শোনালেন, তখন প্রথমটা আমার বুঝতে একট মুফ্িল লাগ্ছিল। কিন্ত এ 
পাঠের ধরণ থেকে, বলিদ্বীপের সংস্কৃত উচ্চাবণের রীতিটা বোঝবার স্নবিধা হাযেছিল। এঁর পড়ায় বোঝ 
গেল, এ দেশে সংস্কত অ-কারেব উচ্চারণ হ'চ্ছে আ-কারের মতন ; আ-কারের উচ্চারণ, শব্দের আদিতে ব! মধ 
থাকলে বাঙল। ম-ব মত হয, আর অন্থে থাকলে ফরাসীর ০॥ বা জারমানের ০-র মত হয়; খ-কারের উচ্চারণ 
হয় বে, বাঞ্ধনধর্ণের মধো, মহাপ্রাণ বর্ণপ্পিকে অল্পপ্রাণ কারে দেয_থ ঘ ছঝ ঠ ঢথ ধ ফ ভা" যথাক্রমে 
'কগ চন টডতদপবহয়েমায,'শ যস' তিনেরই উচ্চাবণ দন্ত স' ; অস্থস্থ ব-এর (৬ বা ঘ-র। ) উচ্চারণ কবে 
কখনও বা 'ব' (0), কিন্তু সাধারণতঃ “উঅ? বা “ওঅ", ঘ'; ত-বর্গ কতকটা ট-বর্গের মত শোনায়, আবার ট-বর্গকে 
তব্গের মত শোনায় ( অর্থাৎ মুধন্য ট-বর্গ আর দস্তা ত-বর্গ, এই ছুইয়ের বদলে, একের উচ্চারণে উভয়ের মধাস্থিত, 

 স্বাুলায় অজ্ঞাত, দন্তযযূলীয় বর্গের ধ্নিই আসে)। কাজেই: আদি, সভা, বন, গদা” কানে শোনাল” ধেন “অ-ডি, 

৮ শা শি শট পা তশািপীতপাপপীপপসএ এপস ৯4৭৯৯৮০৮পপিপইপদপপ পাপন পাত পাপী | এ ০১ 

কে উ্ানা, গাঁড্যো, আর অষ্টাদশ শব্ধ শোনাল" যেন 'আস্ত-ডাসা'। পদগুটার নাম জেনে নিলুম__নামটা 
হচ্ছে পণ্ড ওক"; এর "সঙ্গে আলাপে বেশ খুশী হ'লুম। রাজা এঁকে ডাকিয়ে' পাঠিয়েছেন, ইনি যাচ্ছেন রাজার 
কাছে, সেখানে মহাগুরুর সঙ্গে দেখা হাবে। 

আমরা একত্র দ্বিতীয মহলে দালানে রাজার বৈঠকখানায় গেলুম। সেখানে দেখি, কবিকে রাজা কতকগুলি 
প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি দেখাচ্ছেন। রাজার পিতা! শান্ত্র-গ্রস্থের একটী ভালো সংগ্রহ রেখে গিয়েছেন শুনলুম। 
দালানের সাজ-সজ্জা দিনের আলোয় এখন ভালো ক'রে দেখা গেল। কাঠের কাজে খোদাইয়ে লাল আর সোনালি 
রঙ লাগানো। দালানে প্রচুর আরসী দেওয়া আছে। দেওয়ালে কতরগুলি ফোটোগ্রাফ-_-রাজার নিজের, 
পরিবারের লোকেদের, রানী আর অন্য যহিলাদের, আর ডচ্ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তোলা গৃপ ছক্ষিশ /করীনি 

রর 



_ বলিদ্বীপ--কারাঙ শ-আসেম ধ্হ 
লি পাস তিল ৬ পাতা তি পশাতা চি 

রি সকলের লর দৃ্টিপথে যায যাতে ৫ বেশ করে পড়ে সেই ভাবে তিনি টা উযে। রেখেছেনএখানি হচ্ছে ফেমেবীধানে। 

ববীন্্রনাথের একখানি ফোঁটো। ডচেদের কাচ ববীন্মনাথের কথ। শুনে, আব তিনিই ভাব বাড়ীতে এসে অভিথি 
£চ্ছেন একথা জেনে, রাজ! ছবিখাঁনি সংগ্রহ ক'বে টাচিযে বেখে থাকবেন । ডাঁবতবদেব প্রতি রাসাব শর দেখাবার 
একটা পন্থা ব'লে ব্যাপারটাকে নিতে পরা যায়। মাম।দেব সন্ধে বজার লান্বাধ হ্রাগ্র যে কত, তা পথে 

খামরা টের পাই। তিনজন পদপ্ড চেযাবে বসে আছেন। বাগ কতকগুলি তাপ পাতাণ পেখ। পুখি কবিকে 
দখাচ্ছেন। পুিগুণি উড়িয়। ব। দঙ্গিণ। পুথির মতন, ওাপ-পাতা উপব লেখন ব। ঢুচাণে। মুখ লোহ।ব শল। দিখে 
গাচডে-আচড়ে লেখ। | দ্রেউএস্ 'দোভাষীর কাজ ক'বচ্েন। বাদ মক্ষুত মাম বলিদীপের আক্ষবে লেখ। একখানি 
পুথি নিষে বল্লেন, এই পুখিব অথ তিনি ছান্তে চান, 'হ।প্ুকা বাণ।| করে ভাকে বঝিযে দিন। তিনি পুথি পে 
লেন, তীর উচ্চারণ ছুনোধ্য। আমার পবামশ মত তিনি ঝেমান আঅঙ্ষবে লিখে মেতে লগ্লেন, তখন আমাদের 
[ছার শ্রবিধ। হ'ল, পুখিখানিব আনে ণঝতে মুদিল হাল না সবল অনুপ, ছনো লেখ! খোগবান্ধের বই 
এখানি , জিজ্ঞান্থ রাজ! বাখ্য। কাবে বল্বাণ জন্য কবিকে নিপন্ধা কবে অভবোপ কাঝলেন। মাবেমাঝে বাগাৰ 

'বামান প্রত্যক্ষরীকরণ থেকে শ্লোকগুপি আমাদের মতন কাবে শামি পাছে যেতে শাগলুম, আপ কবি ইতবেগীতে 

তাৰ অনুবাদ ক'রতে লাগলেন, -আর দ্রেউএস্ ত| খেকে মাণাই ভাষা বল্তে পাগলেনতবাজ। সেই মাণাই? 

মন্তবাদ লিখে নিতে লাগলেন । আমাব সমস্ত. বিষদট। মূনে হচ্ছে না, তবে পু থিখানিতে ঘোগদশনের কথা আছে । 

কতকগুলি শ্লোক পিখে নিষে এলে বুঝতে পাব ঘেত যে এ বই এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত ব পবিজ্ঞাত 

এ[ছে কি না। রাজার উৎসাহ অদমা--থে দু'তিন দিন তিনি কবিকে পেঘেছিলেন, সেই ছু'তিন দিনে দেউএস্ এব 

সাহাম্যে প্রায় ২০২২টী গ্লোকের অন্বাদ তিনি কবিষে' নিষেছিলেন।/পক্ুত ন| শিখলে যে নিগেদেব সং্্ৃতি 

দণ্ডাঃমান- গ্রন্থকার ও পীযুক্ত দ্রেউএস্, বাম হইতে দক্ষিণে 

উপবিষ্ট__কারাঙ-আসেমের রাজা, পদণ্ড রাহি, পদণ্ড ওক, পদও বয়ন জিলাস্তিক 

আর ধর্ম ভালো ক'রে বুঝতে পারা যাবে না, রাজা এ কথার উপলব্ধি ক'রেছেন। তিনি বার-বাব এই কথ। বা'ল্তে 

লাগলেন, কি ক'রে সংস্কৃতির চর্চা আবার বলিদ্বীপে আরম্ত করা যায়। কৰি বল্লেন, ভারতবর্ষে ফিরে তিনি 

সংস্কৃত পণ্ডিত পাঠাবার চেষ্টা ক'রবেন। তারপর বলিদ্বীপের অল্পবয়স্ব-ছু-চারঙ্তন ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিনে 

সংস্কৃত পড়াতে পারা যায় কিনা, সে বিষয়েও কথা হ'ল। পদগুদেরও খুব আগ্রহ দেখলুম | «ই দিন সকালে 

তিনন্গন €শ্রষ্ঠ পদণ্ড রাজবাটীতে এসেছিলেন, এদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'ল । আমার রোজ-নামচাব 



২২২, দ্বীপময় ভারত 

পাতায় এর! নাম সই কারে 181 দিলেন__-বলি-দ্বীপের অক্ষরে | দুজন শৈব পদণ্ড, আর একজন বৌদ্ধ পদগ€ু। 

এদের নাম--পদণ্ড 00 ওক ( শৈব ), পদণ্ড 1২11 রাহি ( টশৈব )১ আর পদণ্ড ৬/1) 1)111:)1)0] বয়ন্ দিলান্তিন 

( বৌদ্ধ )। রাজার সঙ্গে আর পদগুদের সঙ্গে একত্র ভ্রেউএদ্ আর আমার একখানি ছৰি স্থরেন-বাবু তুলেছিলেন, 

ঘরের ভিতরে আলোব অভাবে ছবি ভালো ওঠে নি, তনও কারাঙএআসেম্এব এ দিনটার স্মারক হিস|রে 

আমাদের কাছে ছবিখানির মূল্য আছে ॥ 

৭। বলিদ্বীপ--কারাঙ-আসেম্ 

পদগুদের সার্দগ আমার আজকে বেশ আলাপ ছ'ম্ল। কবি বড়ই অসুস্থ বোধ কাবছিশেন, একট বিশদ 

কর তার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ছিপ। কারাড-আসেমে গুমট আর শোকজনের ভীড় তার পক্ষে অন্বন্তিকর ভে 

প'ড়ছিল। এদেশে ডচের। আধুনিক স্থবিধা সব এনেছে, খালি আনেনি বিজলীর পাখা । আমাদের মধো স্থির 
হ'ল, কারাঙ্আদসেমে তার অবস্থানকে সংক্ষেপে কারে, ছুইএক দিনের ভিতর তাকে কোনও নিজন পাহাডে' 
জায়গায় নিয়ে যাওয়! হবে। 

রাজবাড়ীর উঠানের তরীওলা উঠ চত্রবে বসে, পদণ্ড করনের সঙ্গে নান। বিষয়ে কথাবাত1 হ'ল । 
আরও দু-তিন জন পদণ্ড আর শন্য বলিদ্বীপীয ব্যক্তি এলেন। দ্রেউএস্ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগপেন। 

/ এদের সঙ্গে কণা কা'যে একট| জিনিস শুন্লুম--অঞ্প-্বল্প ছু-চাব গন নিম্ন শ্রেণীর পোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে । 

আরব বাবসায়ীর। আব অন্য মুধলমানের। গ্কানীর নিম্ন শ্রেণীর মেধেদেব সঙ্গে স্থামী বা আস্থাদী বিবাহ-হুয়ে 
আবদ্ধ হয, খার তাদেব সম্পর্কেব ছুচার্ন লোক এদের প্রভাবে পড়ে মুমপমান হায়ে যায় । উচ্চ শরণীণ 

লোকে এই ব্যাপাবকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে, এইমাত্র, গ্রতীকারের চেষ্ট। কবে না। চার-পাচ কোটি যবদ্ধীগীণ 

আর মন্য মুসলমানদের মধো মুষ্টিমেয-_দশ লাখ মাত্র_বলিদ্বীপীঘদের সকলেই যে পৈতৃক ধমে দৃনিষ্ঠ থাকবে, 
তা সম্ভব নয। পর্গদগ্ডদের মধ দেখলুম, কেউকেউ এ বিষয়ে উদাসীন, ঠিক ভারতবর্মের সাধারণ হিন্দুব 
মতন। /রকজন বল্লেন, ধম তো! সবই এক, আর মুসলগান হ'লেও এরা ঈশ্বরের নাম করে। আবার দু-চাব- 
জনকে এ সম্বন্ধে একটু সচেতও দেখলুম ; তাদের ইচ্ছা, সাধারণ্যে হিন্দু ধর্মের উচ্চ চিন্তা আর ভাবগুলি প্রকাশ 
হয; কি ক'রে তা করা যায়, সে সন্বন্ধেও কেউ-কেউ আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। রাজা স্বযং এবিষয়ে খুব উৎসাহী । 
বলিদ্বীপ আগেকার মতন আর বহির্জগৎ থেকে বিছ্ছিন্ন থাকতে পারছে না, কাল-ধমে'র প্রভাবে বাইরের জগতের 
সঙ্গে বলিদীপের অধিবাসীদের মিশতে হবে ; এ ক্ষেত্রে, জাতীয় সংস্কৃতি আর ধর্ম থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়, 
সে বিষয়ে বলিঘ্বীপের অভিজাত জনগণ যে একটু চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রছেন, তার আভাস আমর! কিছু-কিছু 
পেয়েছিলুম । 

গিদগুদের ভারতবর্ধ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'ল। এদের জান। পৌরাণিক নাম সব আমি জানি, পৌরাণিক 
কাহিনী ছু'চারটেও এদের সঙ্গে মিল্ল,_-এ দেখে এঁরা একটু হতভম্ব হায়ে গেলেন। “ন্্দূর ভারত থেকে স্বপ্রাচীন 
যুগে এদের ধম এসেছে, এ কথা এদের মনে যেন প্রথম প্রতিভাত হ'ল। কাগজে ম্যাপ একে ভারতবর্ষের সংস্থান 
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আর যবদীপের স সঙ্গে ভারতের যোগের পথ নুঝিযে' দিলুম | পদণ্ডেরা মাথ| নেডেনেডে দেখডাষায এই-সব 
বিধষে আপসে তুমুল আলোচনা আরস্ত ক'রে দিলেন । 

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে । রাজার ওখানেই মধ্যাহ-ভোজনেব ব্বস্থ। হাল। ঠিক ছিল, আহাবের পবে 

পাসাঙ্গণহান থেকে আমাব ছবি, বই-টই, আব ভাবতবণ থেকে পৃ্গাব তৈজস-পত্মাদি ঘ। এনেছি ত। নিমে এসে 
পদগুদের দেখাবে।-_রাজাও দেখবেন | আমাদের আহাব, মিশ্র ডচ-মবদীপীঘূ-বুশিদীপীয় ্ বণেই হ'প। দুজন অভ্যাগত 
এলেন_-0:9) কুন” নামে একখানি জাতাজ বলিদীপ হযে বলিদীপেব পাণেব লঙ্গক দ্বীপে খাচ্ছে, তার কপেন 
আর প্রথম অফিসার, রাজার সঙ্গে পবিচদ আছে, এদের জাভাজ পুলেলে6এ একদিন খ।কবে, এব সেই ফবনতে 

একটু বেড়িযে" যাচ্ছেন । 
বিকালে সাদো” গাড়ী কৰে পাসাঙ্গীহান থেকে আমাৰ পুজার জিনিস আব লটান আ।ই5 আব বই টইঈ 

নিষে এলুম | যবদ্ীপ-বলিদ্বীপ যাত্রার সমন আমার প্রস্তাবঘমত ক'পকাতার হিশ সিখনেব পত্টাত। এন 
শবাঙ্গ শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ আমাকে পুজাব সমস্ত বাসন-কেসন এক প্রস্থ কিনে দেন এইপ্ুলি,খ।ল সঙ্গে কাবে 
নিষে এসেছিলম একখানি পুবোহিত-দরপণ আব অন্য আনুষ্ঠানিক পুস্তক এই সম, বেন কাঙ্গে পেগেভিণ। 

শক্ত অধেক্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যাম মহাশয় আমাব ভাবতেব দেবমৃতি আব মন্দিবের আব ভাবতীন কলাসগঙ্গীন ন18৬ 

চিত্র অনেকগুলি দিষেছিলেন, যদি কোথা লান্টান-সহথে।গে ব্তত না বলিদ্বীপে পান্টান পাপঘ| খাম নিত 
এখানে খালি জাইড-ই দ্রেখানে। গেল । বাজ। পদগুদেব শিঘে সেই ছতবী-ঘু্ত চতবে এসে বাসলেন। কোপ্যাববা।গ 

আব দ্রেউএস্-ও রইলেন | ইতিমধো বাজাবেব গুজবাটী কাপডপঘালাব। কবিব সঙ্গে দেখ কাধে এল | এদে মঙ্গে 
শামি হিন্দীতে কথ। কইলুম, ড্রেউএস্ মালাইঘে আলাপ কাবলেন , খানিক পরে এব চালে গেল | বিবাণে কণিকে 
একটু হাওয। খাউযে' আনবাৰ জন্য বাজ। তাব গে।টবে কবে পাঙিঘে দিলেন | একট বে সনাদ্রেৰ পাবে (01007 

উদ্গুন্ ব'লে একটী জাযগায বাঁজাব এক বগান আছে, সেখানে তাকে শিনে গেল । বাজ! বানে গেপেন | আমাকে 

পসে-ব'সে আমাদের দেশের প্রচলিত পুজা আ৯ান সব দেখাতে হা । আমন থিকে, আপাবণ পলো সব কত ব] 

লি বাথ! কাবেকাবে বলতে লাগলন ॥ এধেন্ব্ াগণদের সপে উপবাত ধারণের নিম নেই আনব পে 

বা'ব ক'রে দেখাতে হ'ল-এর| বললেন হ।, পিস বা শান্বগ্রন্থে ভিযাগনোপাউইটা ব! ঘজেপবাতের বএ। 

গছে বটে, কিন্ত সে আগে “বেসি? ব| ধমির। তে। পারতেন । পুজার অভগান এব হে বেশ শিপি্ চিনে, নান প্র 

সকারে দেখতে পাগলেন , কতক-কতক বিষঘে এদেব সঙ্গে মিল মাছে বললেন, আব বাধী গিনিস বদের ক 

মজ্ঞাত। পুজ।” শব্দটা এব| বাবহাবর করেন না, বলেন €৬উ-শর্ুচান্ে বা! বাটন । বা হাবপণে মান। 
বিয়ে প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন | শপর্গাদগ্ুদেব বেশীব ভাগ প্রথ্থ হ'ল, মুতেব সংকান, গঞ্োটি পিপি, আ্রাপ, এই সণ 

নিয়ে। অশৌচবিঙে ব্রাদণের দখ দিন, ক্িগের বে! ছিল, বৈগরেৰ পনেলো। পি এরর এক, ঘাসএই 
বিধি আমাদের দেশে আছে, আর ত। তাদের দেখের বিপিব সঙ্গে ঘিলে দাচ্ছে দেখে, খুব পেন খশী হানে 

পরস্পরের সঙ্গে কথ। বলতে লাগলেন । রাজ। প্রশ্ন ক'বলেন,জাতিভেদ, সসসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক বীভিনীঠি 

( যেমন বড়ে। ডাইকে দাদার মতন সন্মান-্চক শন্ধে সঙ্গোরন কর, বসে বছে। ভাইপোব বসে ছোটে। 

খুড়োকে প্রণাম কর। উচিত কিন|) ইত্যাদি গুরু লণু নান। বিষয়ে। মামি লাপ্টানেব ললাইড 'একে-একে 

আলোর দিকে ধ'রে দেখাতে লাগলুম-_শ্নাইডগ্ুলি হাতে-হাতে ঘুরতে লাগ্ল-উন্তর আন দক্ষিণ-ভাবতেব 

বিরাট সব শিব আর বিষ্ণুর মন্দির, আর এদেশেও পৃজিত নান| দেবতার মৃতি, এসব দেখাতে লাগলুণ। এর 

বেশ চমতরুত হয়ে দেখতে লাগ্লেন। আমিও মাঝে-মাঝে এদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'বতে লাগলুন । 

এইরূপে কথায়-কথায় সন্ধ্যে হয়ে এল । তখন আমাদের আলোচন।-সভ। ভঙ্গ হ'ল। রাজ| সব শেষে একটা প্র 
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ক'রলেন_ দেবতা, মন্দির, দেবাচনা, শ্রাদ্ধ, সদাচার, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, এ সব তো বাহ্ অন্ুষ্ঠ। , 

এ তো মান্থষের জীবনের চরম উদ্দেশ্ঠ হ'তে পারে না; মানুষের পক্ষে প্রধান আর প্রথম উদ্দেশ্য আর কর্তব্য কি? 
"সমস্ত বিকাল ধ'রে ঘে সব বিষয়ে আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল, সে সমস্তকে যেন উল্টে” দিয়ে এই প্রশ্ন; আর 
এ রকম গভীর ভাবের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না । রাজার এই প্রশ্ন শুনে মনে কিন্তু বেশ আনন্দ হ'ল; আদ 
নিজে জবাব না দিয়ে, দ্রেউএস্-এর মারফং ব'ললুম--এ কথার উত্তর আপনিই দিন, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাস। 
ক'রছি। পার্জ ব'ল্লেন__ দেবতা-টেবত! কিছুই নয়, অর্চনা অশ্ষ্ঠান, এ-সমস্ত বাইরেকার কথা-_মান্ুযের জীবনে 
উদ্দেশ্বা হচ্ছে, নির্বাণের জন্য_ সাধন! কর|। রাজার শেষ কথা কানে যেন এখনও বাজছে--তার বলিদ্বীপেৰ 
উচ্চারণে মালাই ভাষায় তিনি যখন ব'ল্লেন__“ডেউমা-ডেউঅ। টিডাঃ আপা__নির্ওঅন। সাটু'_দেবতার1 কিছু 
নয়__নির্বাণই হচ্ছে একমাত্র বস্ত। সুদূর মালাই দ্বীপপুঞ্ধে, সহস্র ব্সর কাল ধ'রে ভারতবর্ষ থেকে বিছিন্ 
হ'য়ে থেকেও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথ।, যে নির্বাণমোক্ষের সাধনাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য,_কি কৰে 
এদের মনে এমন ভাবে গেঁথে রয়েছে, ত। ভেবে বিম্মিত আর পুলকিত হ'তে হয়। আমি রাজাকে ব'ল্লুম-_ 

আপনি ঠিকই বলছেন, পুরুঘার্থ যে এই-ই, তা আমাদর শানে বলে, শাশ্বত বস্তর সাধন জীবনের প্রথম আব 

প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; বাহিক ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, সেবা-ধর্ম, এ সৰ আন্তষঞ্গিক ৷ রাজাব 

এই প্রশ্ন আর মন্তব্যের কথ। পরে রবীন্দ্রনাথকে আমি বলি; তিনিও এই কথ| শুনে বিশেষ খুশী হন; আমাধ 

তিনি বলেন_-“দেখ হে, মালাই জা"তের লোক এরা, এদের চিন্তা-প্রণালী আমাদের থেকে কত আলাদা, এর! ছুনিয়াকে 

দেখে অন্য ভাবে, আমাদের সভ্যতার বাহ্ অনুষ্ঠান অনেকগুলি এর। যা! নিয়েছে তা তার ৭1)0০601012৮ ব| ৃ্টি 

সুন্দর ভাবের দ্বারাই বেশী আকুষ্ট হয়েই যে নিষেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমাদের ইতিকথ| আমাদের 

শিল্প-কল! এদের উপর তার প্রভাব সহজেই বিস্তার করেছে; কিন্তু রাজ যে ভাবের কথা বল্লেন, তাঁতে বেশ 

বুঝতে পার! যাচ্ছে যে, আমাদের সভ্যতার আধ্যাঞ্মিক বাণীও এর| ঠিক নিতে পেবেছে ; আর তা না হ'লেংএত 
বিরুদ্ধ প্রতিবেশ-প্রভাব-সত্বেও, এর! এই সভাতাকে প্রাণপণে গাকড়ে' ধ'রে থাকতে পারত ন| |” বলিদ্বীপ আর 

ঘবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে, পবে রবীন্দ্রনাথ খন বলিদ্বীপের উপরে যে সুন্দর কবিতাটী লেখেন-যেটী প্রবাসীতে 

প্রকাশিত হয়েছিল আর যার কথ। পূর্বে অন্যত্র ব'লেছি,__তাতে, কারাঙআসেম-এর বাজার কথায়, আর ত। ছাড। 

অন্য দুই-একটী খু'টা-নাটী বিষযে, বণিদ্বীপীয়দের চরিত্রে আধ্যাত্মিক জীবনেব দিকে একটা অনপেক্ষিত গভীরতার 
আর অন্তমুখিতার পরিচঘ পেয়েই, এই ছত্র কয়টা লেখবার জন্য অনুপ্রেরণ। পেয়েছিলেন__ 

পরেব দিনে তরুণ উষা! বেণুবনের আগে 

জাগিল যবে নব-অরুণ-রাগে, 

শীরবে আনি দাঁড়ান তব আঁওন-বাহিরেতে 

শুনিনু কাঁন পেতে”, 

গভীর-স্বরে জপিছ' কোন্ খানে 

উদ্বোধত-মন্ত্র যাহা! নিয়েছ, তব কানে-- 

একদা] দৌহে পড়েছি যেই মোহ-মোচন বাণী 

মহাযোগীর চরণ ম্মরি', যুগল করি' পাপি ॥ 

রাজা তার পরে আমায় তার লেখা ছোট্র একথানি বই দিলেন । বইখানির নাম, [08020890911-- 

* ৭1000) 010) 17720 85:00170 3995 1)11517610 963091700067 [0017280) [311 ) অর্থাৎ 

'বলিছ্ীপের কারাঙ-আসেমের স্টেডে-হোউডর আনাক্ আগুও বাগুদ্ জলাস্তিক কতৃক প্রকাশিত (0112110গ 
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শর্থাৎ “জাহির করা_-আরবী 011510 পির্বাহিবা শক, য। আমব। 'জাহি” কপে উচ্চাবণ কবি, মলাইদের 

নখে তা 141 লাহিরা হাথে দাডায়) পিমন্শীল” নামে পু্ক।” বইথানি ১৯ পুটাব, ভাম। ম।লাই, ৬৯ 
বানানে রোমান অক্ষরে স্ববাবাঘাধ ছাঁপ।। 

/%/9 এগানিতে রাজ বপিদ্বীপেব প্রচলিত হিন্দ পর্ম, 
ৃ ৰ 8008৪00২039 
ঠন্দ/ আচার আব হিন্দ সমাজের একট। ব্যাখা] 05 ৪3738203 

রে রা ০128119০৮20 চা ০) শা এ তা ১) 'দবার চেষ্ট। করেছেন । উন্দেশ্টা-বপিদ্বীপেব 1 ৃ নদ 0) পু 1২ ৬ না +১ রি | 
খার অন্ত জাষগাধ মালাই প'ডতে পারে এমন 

08131850152 511.॥ 
(পাক তাদেব হিন্দু সংস্কতিব আব পর্মেব কথ| 

ুঁ 9 ৩910০ ঠো 721 পাস এ এ পক। বগানির মোটামুটী আপন ধবতে 
পাবি ১-এটী অন্তবাদ কবে ফেলতে পাবলে 01151112151 
বেশ হ্য__বপিদ্বীপেব একজন অভিজাত বাক্তি 

পৈতৃক ধর্মকে কি ভাবে নিচ্ছেন, এ বই থেকে 057 

তা বেশ বুঝাতে পাবা মাঘ । বাজাকে মনবোপ 

গর|ঘ বলিদ্বীপেব অক্ষবে বইঈঘেব উপবে তিনি ||| ॥0011 80013 0)1111|| 
গামাব নাম পিখে দিলেন । 

স্বানীঘ ডচ্ এসিন্টান্ট-বেসিডেন্ট এলেন, 15951898758 
স্বীক। লোকটী বেশ। কোপাববার্গ 

165 ব51955519-851 গাপাপ করিয়ে দিলেন । ইনি মোটে এক 

খাস হ'ল স্থমাত্র! থেকে বদলি হ'ঘে বলিদ্বীপে 
গসেছেন। ইনি ম্মমান্ায 17710) বান্তাক্ 

গতির সভাত!। বীতি-শীতি শালোচন! 

কারছেন। /বল্লেন যে অপসূভ্য আর সভা 

বলিদ্বীগীয়, এই উভধ তীর লোকদের যুধো_ 
তিনটি শুরের মুনোভাব ব| সভাত! দেখতে 
পাওঘ| যাঁষ আদিম, ভারতীঘ হিন্দু ( অর্থ 

বা্গণ আর বৌদ্ধ ), আর দুসলমুনুন (%লিদীপে 
মাদিম হিন্দু- -পূর্ব ঘগেব অনেক ভিশিস কাবাছ আমেখের বাতা কতুকি লিখিঠ পুশুকের নাম গর 

বিদ্ুমান, এর! এখনও হিন্দু আছে) কিন্তু ( উপবে ব|জ।ব হস্তাঙব, বণিদ্ধাপাধ লিপিৰ নিদর্শন) 

মাশ-পাশের মুসলমানদেব প্রভাব কাটিঘে' উঠতে পাববে বালে তীর মনে হম না ব্াপাবাদের দাবাই মানার 

অমুললমান জঙলী জা'তের মধ্যে মুসলমান বর্ম বেশী কাবে প্রসার লাভ কীরেছে।, পলিগীকের মহ বুকমট। 

হবে বলে তিনি মনে কবেন$ তবে বলির লোকেদের একট| দৃঢূল হিন্দু সনস্ৃতি আাছে। সেট কতটা 
চন 

৫৮ গভীর, এইবার তার পরীক্ষা হবে। তবে এটাও বিবেচা, এখানকার মুসলমান পর্ম শিরুপদ্রব, কোমল ভাবের ; এই 

জন্তই তার শক্তি বেশী। 
গু - (লি 2 এ - এই রকম নান|। কথাঘ প্রথম রান্রির খানিকট। কাটিমে' পুবী থেকে বান্ধির মত বিদাপ শিরে কোপ্যাবব্যার্গ, 

ধীরেনবাবু আর আমি পাসার্ধণহানে ফিরলুম । রাদ্ধি বেশী হয নি, কিন্ক গেঁদে। শহবে লোক চলাচল খুবই ক'মে 

২৯ 

? ৫- পট 
ক ৩৮১42 ক 5. 

৫ ৩ 
সপ, 

সম 

টিপ 
পে 
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২২৬ ্বীপময় ভারত 
৯ পি সি 

৯. স্পিরিট পটিশ ঈশ 

গিয়েছে । রাস্তার কুকুরগ্ুলো ধুলোয় শুয়ে আছে, আমাদের পাঁযের আওয়াজে উঠে তার-স্বরে রি ঘেউ আগ 

ক'রে দিলে; সার! পথটা এই কুকুরের ডাকে বিরক্ত হ'তেহ্'তে বাসায় ফেরা গেল। তারপর খেয়ে 

পাসা্গহানের রারান্দ।র বসে-ব'সে অনেক বাত অবধি গল্প গুছগব করা গেল । | 

২৮শে অগনট ১৯২৭, রনিল|। | 

কালকের মতন আজ৭ সকালে সদর সড়কে নগরাভিমুখে গমনশীল গ্রামের মেয়েদের শোভাধাত্রা | দেখ! গেল 

তারপরে স্নান আ।র প্র।তরশ সেরে নিয়ে সকলে পুবী ব! রাজবাটার দিকে চ'ললুম । পথে চীনে রা 

দোকান থেকে স্থানীঘ লোকেদের ছবি কিছু নিলুম। পুরীতে পৌছে দেখি, কালকেরই মতন পদগুর! এসেছেন, 

কারাউ.জাসেমে রবীন্দ্রনাথ 

গ্াঁয়ম।ন - ধীরেন্্কৃষণ দেববর্মা, দ্রেউএস্, বাঁকে, কোপ্য।রব্যাগ, হরেন্ত্রনাথ কর 

উপবিইট--বাকে-পত্ী, রবীঞ্নাপ, রাজা (পদতলে পুল), সুনীতিকুমার চট্টোপাধায় 

( রবীন্দ্রনাথের গায়ে রাজ।র উপহৃত রাজনাটীর মেষেদের তৈরী উত্তরীয়, র।জ।র হাতে রবীন্দ্রনাথের ফোটো! ) 

আর রাজ! তার সেই তাল-পাতার পুঁথির ব্যাখ্যা শোনবার জন্য গ্রস্ত। ভ্রেউএস্কে কালকের মতন সংস্কৃত 
শ্লোকের কবির-করা ইংরেজী তরজমা মালাইয়ে বুঝিয়ে' দিতে হ'ল। রাজা তার বাড়ীর মেয়েদের হাঁতৈ বোনা এক-এক 

ও কাপড় আমাদের দিলেন_-কতক গুলি কাপড় এদের মেয়েদের গায়ে ওড়নার মতন ব্যবহৃত কাপড়, ঠিক জালের 
ফু 7 
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নতুন; আর কতকগুলি লীল আর সবুজ রঙে রেশম আর শ্রতোষ মিশিষে' লুঙ্গী ব' সাবডেপ কাপড়, আমকে ই ধবণেণ 

লঙ্গীর.কাপড়ই একখান। দিলেন। কবিকে উপহার দিলেন ছুটে কবে বডীন-পনমেণ-ফুপ১1স| ১107বোনি। 

একখান। সাদা কাপড় । ইতিমধ্যে চীনে' ফোটোগ্রাদব ভাব ছবি €হাপবৰ সরঞ্জাম নিণে উপস্থিত হাল, বাজার চে 

এবুম মতন । কবিকে আর রাঙ্গাকে নিষে আমাদের 2, ৭ 1171 হপি পরবে বালা আমাণ এব খপ 

উপহার দেন। ছবিটাতে কবি বাছাব উপহৃত বন্বখণ্ড উন্তবা্ণ মহন গায়ে গিনে আছেন, আব করি বড়ক 

উপন্থত তার নিজের ছবি একখানি বাঁজ। নিষে বসে আছেন ।, বাদ! তার শিচেণ ছলি আমান আব এবথানি আন, 

তাতে ইউরোপীয বেশে তিনি দাড়িষে? আব ঢু পাশে তাব দুই ছলে, পাছা।ণ খালান শত [745ণ মনন চপড। 

,সামার খড়ির-চেন পর।। 

কারাও-মাসেমে পবে একটী গ্রাচীন মন্দির অ|ছে, মশ্দিবটি একটী পাঠের গানে, একীগ আহাপির খই বে 

গপলম্বন ক'রে, এটাব নাম (1601 

[11] বা 'বাঢুড-গুহ। | বাজ 

ঠ৪খ|নি মোটব হুকুম কবে দিলেন, 

ববির সঙ্গে মামর। সো দেখতে 

বাব হলুম। কাবাডআসেম 

বাজ ছাডিযে? থেতে হা'প ,বুছেব 

বন দিয়ে, চমকাৰ পূশ্যেব মধ্য 

দিযেঅনেকগুলি গ্রাম, রাজ।ব। 

শ[বকেল বনের আর পানেব 

তের পাশ দিয়ে, কখনও-কখনও 

পাহাডের গ। দিয়ে এর সমুদ্রেব 

র দিযে, একে-বেকে বাসা । 

আর সর্বত্রই এদেশের প্রিষদর্শন 

বেশ পুরুষ, আর এদেশে 

/শন্দরী তন্বী মেয়েদের দপ, গ্রামে 

গুহকর্মে, বাজারে বিকি-কিনিতে, 

আর ধানের খেতে চাষের কাছে 

রত। এই “বাদুড-গুহা'র মন্দির 

একেবারে রাস্তার উপরেই । 

তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। 

মন্দিরটী হচ্ছে যেন ঘাসে ঢাক। 

হাতার মধ্যে পাশাপাশি কতক্- 

গুলি বাড়ী নিয়ে, ঘাসের মধ্যে 
দুই-এ কটা ছোটো- ছোটো ঘর, পূত্রদ্বয়সহিত কারা৪-আ।সেনের বাভী 

আর পাথরের -বেদী, আর ছোটো-ছোটে। কাঠের থামের উপবে দেবতার প্রতীক ব| মৃতি রাপবার বুলুঙ্গীর 

মতন; মাঝামাঝি একটা গুহা, তার ভিতরে কতকগুলি বেদি; আমাদের সে শন্দকারমর গুহার ভিতরে যাবার 
চি 

চি 
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প্রবৃত্তি হ'লন!, গুহার মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাছুড় গুহার ভাতে আর দেওয়ালে ঝুলছে, আর কিচির-মিচিব ক'ব. 

দ্-চাঁরটে উডে' বেড়াচ্ছে, এদিক ওদিক করছে ; আর গুহাটী ভীষণ নোংরা আর দৃর্ন্ধ। মন্দিরের অন্য গুন 

পাড়ে আছে, বে-মেরামতী অবস্থা , মন্দিরের পাস আগাছ। আঁবর্জনাও পবিষ্কাব বর। নেই । শুন্লুম, এদে*ব 

মন্দিরগুলি সাপারণতঃ 'এই রধ্নই পণডে থাকে, বহু মন্দিরে দেবমৃতি থাকে না, দৈনিক দেবমেবাল হয় মন, কেএপ 

উত্সবেব সমধে মন্দিব সাফ কবে সজ্জিত কবে দেবমৃতি ঝ। দেবতার প্রতীক আনে, তথন খুব পূজাব ঘট! লেগে দএ, 

আশ-পাশের গ্রাম থেকে বাছা-ভাগ্ত নৈবেছা খাছারধা শিষে পোকেরা জমায়েত হয এদেশের মন্দিবের এই-উ হচ 
ব্যবহার ব| সার্থকত| | বাদুড-গুহ। দেখে, আমর। আবার সেই মনোহর দৃশ্ংবলীর মধ্য দিষে কাবা৬আসেনের 
পুবীতে ফিরলুম | সাডে-নট। থেকে এগাবোটি। পথস্থ দেড ঘণ্ট। চমত্কীব ভাবে কাটল । 

পুবীতে ফেববাব পরে, বাছা তাব পুবাতন গ্রাসার্দ দেখাতে আমাদের নিঘে গেলেন । নোতুন প্রাসাদের 
সামনে, 'একট| সরু পখ দিযে ঢুকতে ভাল | পুবতণ বপিদীগীন পঞ্ছতিব বাচীৰ একটা উংকুষ্ট উদাহরণ এ 

পাসাদটী। লাপ উটের দেঘাল, পেঘালে বালী চনকাম কিছু নেই, মানে মাঝে একরকম নবম পাখর, তাতে খব 

নকণ। কাট তাই দেঘালে লাগানে। আছে | আলাদ।-আলাদ। দেখেল-দেপ্য। কতকগুলি মহল | উব দিকে দেখাল 

দিরে ঘের। খানিকট! সমতল দাঘগ!, তাৰ মধো পৃথক্-পুখন্ এক-একটী কুঠবী, উঠ দাণন। ব। বোথাক খ| চাতাপেৰ 

উপবে, পিঁডি দিষে উঠতে হয প্রত্যেক চাতালের উপবে ; আব কঠবীগুলির প্রত্যেকটীব সাঞনে একটু কবে বোথ।ক 
ব| বারান্দা। 'প্রতোক মহলে ঢোকবার জন্য উঠ দবওমাজ| | একট| মহলকে বাগান-বাডী বল। যাদ। ভিন্নভিন্ন মহলে 
ঘবগুণির বাধান্দাব দেঘালে বৃলিদ্বীপীম্. পদ্ধতিতি_ ছবি আক।_নান। রডীন বি, কাঁপড়েব উপবে একে দেওযাণে 

লাগিয়ে দিখেছে । দেব-দানবের যৃদ্ধ, কর্মবিপাক বা নবকেব দৃশ্ঠ। অজুন-বিবাহ ব। অজনেব অপ্ঞা, ক্পাতাজ শীদ, 

অজনেব পাশুপত অগ্র-লাভু, নিবাতবচ রাক্ষসের সঙ্গে অজুনে সুদ, প্রভা নামে অগ্ধরাব সঙ্গে অজুনের বিবাহ 
এই সব্ ব্যাপার নিষে ছব। কোন৪-কোনও চাতালে ওঠবাব সিডির দ্রপাশে দান্বমূত্ি, আৰ কোথাও ব| আনা 

'একটুখানি 07167001% ব| ব্যঙ্ঈময় ভাবে তৈবী। আমার একটা ধারণ। হ'ষে গিষেছিল যে, পদগুব| সাধারণতঃ 

|| ততট। সুপুরুষ দেখতে হয না-বলিদ্বীপের অনা সাধাবণ পুরুষদের তুলনায় পদগুদেব যেন একটু কুশ্রীই বোধ হত। 
এব কাবণ কি তা ব'লতে পারি না। পুদগুদেব দেহে ভারতেব ত্রাক্মণ-রক্ত কিছু বিদ্যমান আছে. অন্মান কর! যাঁঘ। 
তবে কি ভারতের ব্রাঙ্ছণ আব ইন্দোনেশীয বা! মালযঘ বলিদ্বীপীয_-এই ছুই জাতের মিশ্র, দৈহিক পৌন্দধের পরচ্ছে 

উপযোগী হয় নি ?. /ধুবদীপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রক্ত যথেষ্ট বিদ্যনান, আর এদের অনেককে 
ভারতীযদের থেকে পৃথক কর! অনেক সমধে ছুগ্ধর হ'য়ে পড়ে ; কিন্তু এর। তে| বেশ স্পুরুষ। আর একটা জিনিস 
লক্ষা ক'বলুম £পিলিদ্বীপে যখনই পদগুদেব ছবি আঁকে ব| মৃতি তৈরী করে, তখনই তাতে একটু বিকট ভাবের, 
একটু বাঙ্গ করাঁব যেন ইঙ্গিত থাকে ; এর ব| কারণ কি, তা-ও বুঝতে পারলুম ন|। ঘরগুলির কাঠেব চালের বাতায, 
থামেব গাযে আর মাথায়, আর জানাল! দরওয়াজায বেশ খোদাই কাঙ্গ আছে। একটা প্রকোষ্ঠ দেখলুম, বড়ো" 
বড়ে। চীন! ছবিতে ভ্রতী। ছবিগুলি বারান্দায় দেয়ালে আর থামে টাঙানে।। বেশীর ভাগই হাতে আকা 

চীনা সবন্দরীদের মুখের রঙীন ছবি। চীনা প্রভাব সরাসরি চীন দেশ থেকে কিছু-কিছু_ ইন্দোনেসিয়ায় এসে 
গিয়েছে,_এদের শিল্পে, আবু সৃক্কীতে। সমস্ত মহলগুলি পরিষ্কার, ঝকৃঝকে” তকৃতকে' অবস্থায় আছে; তবে 
ঘরগুলিতে লোকজন বেশী থাকে ব'লে মনে হ'ল না। একটা মহলে ঠিক ঢোকবার পথের সামনেই, একটা ইটের 
দেয়াল দেখলুম ; দেয়ালটার ভিতর দিকে অর্থাৎ মহলের উঠীনের দিকে, খোদাই-কর! বেশ বড়ো নরম পাথর 
একখানি লাগানো আছে; তাতে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভান্বর্ষের একটা স্থন্দর নিদর্শন বিছ্যমান-_কিরাতার্জুনীয়ের 

ক 
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দৃগ্তা। অজুনের তপন্স। বরাহ্বধ, কিবাত্ববেশী শিব াব তাপস এজুনের বু প্রতি পৌথাধিক কাতিনী এবদীপে, 

ক|রাঃ-আ|সেম _ প্রাচীন পূবা-হ|ঙ্গাযব শিপশন শাকিরা হাসল ম চিল 

( শযুক্ত ণাবেশবঠ ক গৃহ ত চি?) 

গ্এ্র বপিছীখ্েখুরই অনগ্রিন বুগ্ত | এই পাথবগানিহে খোদা বরা খত 1 গান গাগগান শানে (গিমেছে, পিছ 

47৩ পৌবণিক গল্পটা বলবার মে ভ্দীগি পরান 
৯. 

পেষেছে, সেঁটী খামার বেশ শগ্লএই হাগনটাকে 

এদেশের শিল্পেব একটা ভালো শিপশন বালেই মনে 

চল । আমব| পবে আব একবার এই গাটীন পুবা 

পখতে ঘাই, তখন হনক্ত বাকে এব কতকপ্ুপি 
হবি তোলেন, এই গর্ব খ্োদত (৯্রটাবু ছু একটা 

হবি নেওয়| হঘ।পর্বকধিকে ইন্দ্র কতক এপবিত 

হযে চাবজন অগ্ধাব। আজানের তপোভঙ্গ কবতে 

াচ্ছে ।০র্ভুন খিশ্থাবগ? বা বীতবাগ» নিবিকাব- 

চিত্তে যোগাসনে বাসে শাছেন পপ্্ধাবাবা সান 

ক'রছে, তাকে প্রলুপ্ধ করবার জনা নানাঝপ চে 

করছে । প্রনযষে শিব-প্সেবিত ববাঠেব আগমন, 

আর অজ্ুনেধ বাণ-নিক্ষেপ ; পর্জ নেব মঙ্গে আছে 

তার ছুই খবট অন্ুচব -এই অস্থুচরের| ভাবতে 

অজ্ঞাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমর! পুবী আবাব 

দেখতে যাই--৩০শে অগন্ট তারিখে সেদিন 

একটী মহলে একটি বলিদ্বীগী মেয়ে আর তাব 

ছোট্ট একটা খোকাকে দ্রেখি , আব ছুজন পাইক ব! 
ও ক।বা$-আ দেন _ প্রাচান পুরীর একটা ঘন 
রাজান্ুচরও ছিল; বাড়ীগুলির সঙ্গে প্রাচীন (শ্রীযুক্ত ঝকে-কতৃক গৃহীত চি) 
বলিখ্বীগীয় কাপড় পর এই মানুষ কয়টা এমন চমৎকার খাপ খাচ্ছিল, ঘে কি মাব বলবে । বাকের ছবিতে 
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এরাও এসে গিয়েছে 1_পুরীর মহলগুলি বেশ ফরদা জায়গ! নিয়ে; কলকাতা শহরের উত্তরের পশ্নীতে আমা! 

বাড়ী, এই প্রশস্ত আঙিন। আর মধ্যে-মধ্যে চারদিব খোল। এক-এক খানা ঘর আমার দেখে বড়োই লোভনী" 

বোধ ভ'ল। একখান। ঘরের দরওয়াজার মাখায় চন্্রসংকলন” রীতিতে ছবি দিয়ে তারিখ জানানো হ'য়েছে-- 

নাজ। মামাদেব দেখিযেঃ বাখা। কবে দিলেন, তারিখটা অমোদের শকাব্তে দেওয।-এসব দেশে শকাঁঝঃ 

চ'ল্ত, বপিদ্বীপে এখনও চলে; তারিখ থেকে বোঝ। গেল থে, এই পুরীটা ২৩* বছর আগে তৈরী । 

প্রাচীন পুরী দেখে আমর! বাজারে গিধে খানিক খুরলুম, মার কিছু-কিছু স্বানীয বেতের কাজের মনি-ব্যা” 

প্রভৃতি কিনলুম ৷ তার পরে রাঙ্গবাটীতে ধি'রে এসে পদগুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ। মাধ্যাহনিক আহা? 
বাজবাটাতেই হ'ল । আমার অন্তরোধ মত ছুজন পদণ্ড_-পদণ্ড ওক আর পদণ্ড বয়ন জিলাম্তিক--বলিদ্বীপীয় পুজা? 

মনুঠান দেখলেন । চত্বরের উপবে একট। কাঠের মাচ। তৈরী ছিল, তার। পুজীব কাপড-চোপড় পারে ব'স্লেন। 

পাশে গামি9 বাসলুম | মাথায বঙীন 

কাপডের টোপবের মতন একট| শিবন্ধ।এ 

| মুকুট পারলেন, এরকম মুকুট দঙ্গিণ 

রতেব প্রাচীন দেবমুতিতে পাপ 

ঘাধ। গায়ে নেয়াবের ফিতের মতন 

সাদ! কাপডেব একরকম যেন ব্যাণ্ডে 

জ'গীলেন, কাধের উপর দিযে, কোন 

দিয়ে, প্রাচীন যোগী আব সন্ন্যাধীপ 

প্রস্তর-মৃতিতে, আর ভোটদেশের বৌগ 
সন্যাসীর মুঙ্তিতে এই রকম বন্ধনেণ 

বাবহাব দেখেছি । আর ছোটে মাদল ব। 

পদগ্ুগণ কতৃকি পৃজানুষ্টান (লেখক, পদও্ড ওক, পদণ্ড বযন্ জিলান্তিক) ঢোঁলের আকারের কালো কাঠের দাঁনাণ 

(্রমক্ত বাকে কতৃক গৃহাত চির) আর ক্ষটিকের দানার মাল! প্রচুর পরলেন, 
কানে কাঠের দানার মাকী লাগালেন । এখানকাব পদগ্রেব! ছুই অতি পড়েন_-শিব-পদণ্ড ও বুদ্ধ-পর্্ড । এদেব 
সম্প্রদাষের পার্থকা কি কি, ত| বোঝ। সম্ভব হয়নি। তবে শিব-পদণ্ডেরা ্রাঙ্মণ্য বিধির অন্থুগামী, আর বুদ্ধ-পদণ্ডর। 

বৌদ্ধ বিধির, আর শিব-পদপুধা মাথার চুল ঝুটি ক'রে বেধে রাখেন, বৃদ্ধ-পদগুর! চুল লম্ব! ক'রে ঘাড়ে পিঠে 

ফেলে রাখেন । পূজার মন একটু-আধট আলাদ। তবে মুদ্রা করেন উভয়েই । সামনে কাষ্টাসনে তাল-পাতার আর ফুলে 
তৈবী দেবতার প্রতীক নিয়ে বসলেন, সামনে পঞ্চপাত্র, বায়ে ঘণ্টা, বস্ত প্রস্তুতি পিতলের তৈজস। এরা বিড়-বিড 

করে মন্ত্র বল্তে-ব'ল্তে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে লাগলেন ; আমি কৌতৃহলের সঙ্গে দেখতে লাগলুম বটে, কিন্তু কিছুই 

বোঝা গেল না। মনে বড়ো একটা আফসোস র'য়ে গেল; ভাষা না জানা, পদগুদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা 

কইতে ন। পার।--এটা একটা অভেছ্য প্রাচীর ।-_পদগুদের পাশে ব'সে তাদের অনুষ্ঠান দেখছি, এই অবস্থায় বাকে 
আর স্থরেন-বাণু আমাদের ছবি নিলেন। পদণ্ড ওক খর্বকায় ব্যক্তি, গৌরবর্ণ সৌষ্ঠবশালী চেহারা ; আর পদ বয়ন্ 
জিলাস্তিক্ লম্বা পাতলা শ্তামবর্ের ব্যক্তি, হঠাৎ ত্বার চেহার! দেখে ততট। শ্রদ্ধা হয় না। « 

রাজা আমায় একখানি হাতে আকা ছবির বই উপহার দিলেন। হৃল-ঘরে তাঁর বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে 

একথান৷ বই ছিল--সাধারণ ফুলস্ক্যাপ কাগজের সমন্তটা জুড়ে তারই চিত্রকরের হাতের আঁকা তুলি-টানা রেখা- 
চিত্রের বই, বলিষীপীয় পদ্ধতিতে কিরাতাজুনীয়ের ছবি খান যাটেক এই বইয়ে আছে। %র্ধম চিত্রে ্রভীমপ্র 

্ 
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বেষ্টিত ইন্্র চারজন অপ্ধরাকে পাগাচ্ছেন অঙ্গনের তপোভ্গ ক'রতে তীর পনেব চিগ্ুলিতে আপ্দবাদেব আগমন, 

শার স্নান ন আর বেশভূষ। ক'রে প্রস্তুত হওন , পাব পবেব কতকগুলি চিত্রে যোগাসনে উপবিদগ ও অঙ্গনের মন টলাতে। 

মগ্মরাদের বিফল চেষ্ট পর্দিরাদের ব্যর্মনোবণ হয়ে দেববাজেব কাছে প্রত্যাবতন, “ইন্দ্রের খন শেবেল কী175 

গাওয়া খর্বাই-মৃতি ধারবে যে দৈতা, তাৰ অর্জনের তপোডমিব কাছে আগমন, বিট ববাহ-মুতি পাপণ, এজ নেন 
বাণদ্থার! এই বরাহকে আঘাত, কিরাতবেশী শিবেব আগমন, অজুনের সঙ্গে কণহ আজব দুদ, আব বেষে শিবে 

পাশুপত অস্ত্র দান পর্ভারিপবে ইন্্র-কর্তক অর্জনের নিকটে ভি আব ইন্দেব পাচ আল নের গমন এই সম 

বিষয়ে অনেকগুলি ছবি। পরেকার ঘটনারও কতকপুলি ছবি এই বইযে আছে-সে ঘটনাগ্তলি সংঙ্কত মঠা৬।ন 

একে একটু পৃথকৃ। সংস্কৃত মহাভারতে আছে, অজনেব সাহাধো ইন্দ্র নিবাতকবচ নাষে কতবগ্তণি বাগসকে 

“হার করেন-ব্যস্; তার পরে অজুনের মত পুনবাপমন | দ্বীপমঘ ভাবতে 'নিবাভকবা নামটা শিঘে অত 

+বচ? ঝ। ক্কচ? অর্থাৎ নাগ ব। রাজা কুবচ? বালে এক অসধ-বাজেব কল্পন! বব! হনেছে ; এই আঙ্বণে পাস কব্বাণ 

সন্য ইন্দ্র অজুর্নের পবাঘর্শ আব সাহাপ্য চান। পর্গে স্বপ্রভ। নামে একজন আনব আগুনের প্রেমেণ পাখী হন, 

শঙ্গুনের পরামর্শে, স্প্রভ। নিভকচাকে মোহাবিই্ট করবার জন্য অ্ব-রাছেপ প্রাসাদে গিয়ে উপশ্থিত হাল, নিত 4৮ 

এগ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হাঘে অবরুদ্ধ কারে বাখলেশিআব পরবে শ্গ্রভাব ইপ্দিতে দন এমে সিক্বকে সন্ঠান 

নাবলেন। তারপরে অঙ্ন স্প্রভাকে নিবে দেববাজেণ কাছে ফিবে এলেন, ইজ খশী হামে স্রপ্রভাকে গগনে? 

চাতে সমর্পণ ক'বলেন। ছবিব বইখানিতে নিবাত-কবচ সন্ছ।ব কববাব জন্ঞ ঘর্দন গাব শ্রপ্রভ| চীনেণ বা খেকে 

পি নিয়ে আসছেন, তারপরে শপ্রভ। শিবাতকবচেব সামনে উপস্থিত হাগেছেন। নিব হবিপচের আদেশ নহ এট 

পবিচাবিকা স্তপ্রভাকে প্রাসাদে নিষে যাচ্ছে এই পা কতকগুলি ছবি গছ এই বইগাশি গণি প্রশংসা 

[টিতে বাজার বৈঠকখানাধ ব'সে উল্টে-পাল্টে দেখি । বাছ। এটা মাঘ দিতে মমি চাইতে, আমি এপ ধিরে 
পড়ি, , কিন্তু ঘখন তিনি জানালেন যে প্রতিদানে দেশ থেকে তাকে বামারণ আব মহ। ভাবত পাঠিয়ে দিলে তিনি খশা 
চবেন, তখন দ্রেউএস্ আর বাকেব পবাদর্শে বাজার এই দান আমি গ্রহণ কপি। বাদ। বষ্খানির উপবে বোমান 

মালাইয়ে তার আর আমার নান লিখে দিলেন, মাব বইখাণি থে তংক্রক উপজাহ ত। ০ পিথে দিশেন | এই জবির বইখাণি 

'গামাব বলিদ্বীপ-ন্রগণেব একটা অমূলা ম্মারুক ঠিসাবে আণ বলিদীপের চি্নশিল্পেব এণটা খাহি এগার পিদশন ঠিমাবে 

(আামাব কাছে আছে। পরে দেশে কিরে এসে আছি বাজাকে শামাব গ্রতিশত বই পাঙিযো পিঠবাগ। সাক, 

বঝবেন ন।, ত। দেবনাগরীতেই হোক বা বাঁডল| মক্ষরেই ভোক-মাব সা্ঠহ মতাভ।বন দ্ুণ ৬ গ্রহ প্রবাসী 

কার্ধালঘ থেকে প্রকাশিত বাঙল! কামীদ[সী মহাভারত আাব কুহ্নামী বামাদণ পাঠিণে পিই; বই ছুখানিতে 

রোমান মালাইযে এগুলি যে সংস্কত নর, বাঙল। অনুবাদ, তা৭ লিখে দিই বাখারণ মহাভারতের এট সংস্করণ ছুট 

নন্দলাল বনথ গ্রমুণ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ বূপকারদের অঝ| রঙীন ছবিতে ভরা-_এই রি বলিদীপের হি! 

রাজার পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে খ্থমান ক'রে/বই পাঠাই; ছবিগুলি নীচে যথাজ্ঞান মালাই ঠামাগ তাপে আশন পিখে 

দিই। সঙ্গে অন্য বইও দুই-একপানা পাঠাই | (এই বকম রামাঁধণ মভাঁডা ত বলিদীপে আন্ত এপ পাঠিনেছিলুম ) 

আার অভিধান আর ব্যাকরণ দেখে দেখে তৈরী ক'রে-কা'বে মালাইথে একখানি চিঠি? রাজাকে শিগি॥ পরে রাছার 

কাছ থেকে তার উত্তরও পাই ।__ফরাঁসী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীনুক্ত পিলভ্ভা। লেভি গ।র দ্র-একজন বাঙাপী ত্রমণকাণী 

ধার৷ পরে বলিছীপে কাঁরাঙ-আসেমে যান, রাজ। তাদের এই রামায়ণ আর মহাভারত দেখিয়েছেন শুনেছি । 

আজ বিকালে কবি কারাউ-আসেম থেকে বিদায় নিলেন। কোপ্যারব্যার্গ বাবন্থ। কারেছেন। কবি 

মধা-বল্লীতে পাহাড়-অঞ্চলে “তাম্পাক্-সিরিও -বালে একটী অতি স্বন্দর নিন আর ঠাণ্ু। জায়গা 

থাকবেন। কারাউআসেমে তাঁর আরও দুদিন থাকবার কথ|। ছিল, কি, তীর শরীরে মার বইছে ন। ব'লে, 
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তাকে অন্থাত্র নিঘে যাঞ্ি। স্থির হ'ল। বিকাল পাচটায়. কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেন-বাবুর সঙ্গে কবি যাণ। 
কবলেশ। আমব। অর্থাৎ খাকেমস্পতী, দ্রেউএস, পীবেন-বাবু, আব আছি, আব ছুটে। রাতেব জনয কাবা 
এ[সেমেই বাদে গেলম ॥ ক 

১০। বলিদ্দীপ_ বেপাক্কিকএর মন্দির-দর্শন 

২৯ণে অগস্ট ১৯২৭, সে।মবাব ।_. 

পর্ববলীতে পাহাড়ে অঞ্চলের মধো পাঠাডেব মাথা কঙতকপ্চলি মন্দিল আছে । এই মন্দিরগ্তপি অতি 
খিখা।ত, আৰ খুন প্রাচীন। স্বানটাব নাম 1)/41151 'বেসাকিণ্ত (প “বেসি )। আমাদের স্থিব হ'যেছিল 
থে আমার! কমজনে মন্দিব দেখে আম্বো। খানিকটা পথ সোটবে ঘা ৰ। যাবে, তানপব হৃঘ ভেটে ন। হম টাট,ঙে 
কাবে। নন্দিব থে কতট। দরে, সে সন্ধে কাবে। পাবণ। দ্বিগ ল|। চডাই উত্তরা পখ। কোপা বকা 

কারাউ-আসেম- সোনার তৈজস 

আমাদের আশ্বাস দিঘেছিলেন জারগাট| খুব দুব 
শন, হবে তিনি শিজে কখনে। সেখ।নে মাননি | পবে 
আমব। অভিজ্ঞত| লাভ ক'বলুম, ঘে বেশ দূৰ পথ. 
আাব জাথগ|ধ-জাধগাঘ কষ্টকন পথও বটে। সকাল 
সাডে-স।তটান পপ্রাতরাশের পবে আমব। পাচছনে 
ঘর ক'বলম- ন্ত্রী-পুকষে ডচ তিন জন, আব ভাবতীধ 
আমব| ছুজন। আম|দেব পরশে ছিল ধুতি পাঞজাবী। 
চম২কাব প্রাকুতিক দূশ্েব মধো দিয়ে” মোটবে 
কবে চড়াই পথে আমব| চ'ললুম--পাহাডেব 
গামে থবেখবে ধানের খেতের পাশ দিয়ে, প্রটর বশে 
বাডের ভিভর দিয়ে, পাহাড় বয়ে একে-বেঁকে 
আমাদের রান্ত।। অ।র সর্বত্রই বলিদ্বীপের লোকেদেব 
গতায়াত। ১২০: ন্লাৎ” বালে একটি গাধে পৌছুলম, 
শুন্লুম তারপরে মোটরে ঘাবার পথ আছে, কিন্তু সে 
পথ ভালে! নয়। আমাদেব মোটরওযালা আরও 
উত্তবে 10017111001 'মুন্চাড বালে একটি গায়ে 

পৌছুল”, তখন বেল! নটা হবে। তারপরে আর 
মোটর যাবে ন|। স্থানটাতে একটী বড়ে। বাজার 
আছে, ইট আর পাথরের ঘর-বাড়ী অনেক আছে । 

এখানে টাই বেশী চলে দেখলুম, মাল-পত্র সব টার পিঠে কারে নিয়ে যায়। বাজারে একটু ঘুরে 
বেড়ালুম--বাজারটী কারাঙআসেমেরই মৃতন। মেয়েদের কানের জন্য পাকানে। তাল-পাতার আর কালে! 
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গাঠের গৌঁজ বি হা্ছেঠদেখলুম। কে ফল কেন! গেল, আব 'সালাক' বাদে একবকম ফল চেখে দেখ! গেল-- 
গানারসের মতন । আমর আমাদের নিষে যাবাব জন্য টাট্ট,ব থৌড ক'রলুম, কিন্ত শুনলুম এত তাডাভীি টাট, 
গাওয়া মুখ্ষিল; আর স্থানীয় লোকের বললে যে পথ তো খব দব নয, হোটেই, দেখে আসতে পাব্বেন। একটা 

'ছাকধা সঙ্গে জুটুল, মুনচাডেঃ তার বাড়ী, সে বেসাক্ষিক-এর পণ জানে, প্রদশক হা'ঘে দেখিযে আন্বে | ঘণ্টা দুইযেব ূ 
ফিরে আসবে অনুমান্ঝ করে বেরুলুম । গায়ের বাইবে এসেই পবত-সঙ্গপ স্থানে একটা চো টে। নদী পেলুম- 

বশ তোড়ের সঙ্গে চ'লেছে। টার মাঝে চাবড়। টাবড়। পাথর পাড়েছে তার পাশ দিয়ে তর-তর শবে পর ফন]. +. 

শার জলের ছিটে তুলে নন্ব জরা পীর ধারে আর মাঝে ঢঢীন-পাথরের উপরে বাসে মেয়ের দল নাইছে, পড় 
কাচছে। গ্রামের লোকে আন্তে-আস্তে নদী পেরুচ্ছে, টা, পাঁর করছে । চাবিদিকে পাহাড, 'াব স্ট, পাহাডেব | 
কেটে-কেটে ধানের খেত। নদী পেরুতে আমাদের ঝ%ট হল ন|, আমাদেব পুঠি মাল কেউ কাণে পর, জতে। খুলে 
াতে কারে নিয়ে বেশ ওপারে গিয়ে উঠলুম | কিন্তু বাকেব, বাকে পত্রীব 'মাব (্রেউএস্এব ভাল বিপদ, জতো 
খোলো, মোজ। খোলো, পেন্ট)লেন গোটাও, আঁবাব এপাবে গিঘে প। মুছে যোগ! ছুতে। পরবে প্রেউএস আপ 
পাবেন-বাবু আগে-আগে আমাদের প্লেখো বা পথ-প্রদর্শকেব সঙ্গে- সঙ্গে চালে গেলেন, আমি পিছনে বাবেদেন সঙ্গ 

বইলুম | বেচারীর। বড় মুদ্ধিলে প 'ডল।খানিক পবে পাহাতেব গায়ে ধানের খেতের মধো গিয়ে | খেতের আলেব উপব 
থে যেতে হ*ল। আমার পক্ষে কোনও ঝঞ্কাট নেই__ দিবি এ। রর "ঘ জতে। হাতে সবে আটিলেব কাদার উপর দিযে 

তে লাগলুম; বা দিকে এক-গোডালি আর কোথাও বা হাটুর কাছাকাছি পধান্থ জলে কাদান ভব পানের এক খব 
খেত, আর ডানদিকে তার চাইতে নীচ থর, হাত দুই আঢাই টার পিছলে প'ডলেই' হয 'এদিকে নদ দিকে 

পড়ে জলে আব কাদায় অন্ততঃ হাটু পধন্ত মাখামাথি হ'থে যাবে, যদি আছাড নাও খাই | আমার হাতে একটা বেশ 

শন বীশের ছড়ি ছিল- ছোটো-খাটো লাঠি বাল্লেই হয়_বিদ্ধাচন থেকে আনা বিউ্যগড়েব বাশের তৈণী, আর 
শিশির, রোদ্দুর, তেপ, আব রান্নাঘরের ধোঁযায় পাকানে।_-পাহাডে বেডাবাব পঙ্দে বেশ, বাকেদেব সেটা ধিলুম। 

কিন্ত তাতে কি হয়__ছু-চার বার বেচারীদের খেতের কাদায় গোডাপী ডুবিঘে নামতে ভাল । পানেব খেতেৰ আল 

'দয়ে খানিক ক্ষণ গি গির আবার চড়াই,_আবার সেই পার্বত্য নদীটী ২৩ বার পাব হন । এখ।শভীয় পথটা 

একটু কষ্টকর, কিন্ত পাহাড়ে হাওয়ায় আর চমৎকার দৃশ্তটে কই আমাদেব ততট। পাগ্ল শ]। প্রাকৃতিক সৌন্দিয অর্তি 

ধন্দর। নদীটা, উপল-বিষম আকা-বাকা খাত, দিনে ত্বরিত -গন্ডিতে ৮পেছে। কোঁথাগু-কোথাও বা বিশাল 
।শলা-খণ্ডে বাধ! পেয়ে সফেন গর্জনের সঙ্গে নেই বাধান্সে ঘিরে উপহাস ক'রে কাটিয়ে যেন নুত্তাছনে দাচ্ছে। এক 

একটা শিলান্ত,প থাকায় নদীর গতিবেগকে ছেন বাড়িয়ে দিয়ে আরও জ্বন্দব কলে ভুলেছে | এ স্থানে শোক সমাগম 

কম; অনেক ক্ষণ ধরে চ'লেচালে জন-মানবের সঙ্গে দেখ। হয় না, শুধু পাথেচল| পথ পরে গা কথন ৭- 

কখনও দূরে উচু চড়াইয়ে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি; আর বাকেদল্পঠা কিঞিং গশ্চাহে। এক 
জায়গায়, নদী শেষ বার পেরোঝার সময়ে, নদী-গর্ভস্থ প্রকাণ্ড গোলাকার 'একখপ্ড শিল। অতিরুম ক'রেই দি 

নদীর জল চারিদিকে শিলা-বেষ্টিত একটা স্বাভাবিক কুণ্ডের মত স্থলে জম। তাবে, চমতকার একটা সানাগারেব শষ 

করেছে, আর সেখানে "শিলাসনের ধারে.পরিধেয় পরিত্যাগ কারে, আবক্ষ জলে স্গাননিরহ। দুটা বপিশ্বীপের 

তরুণী; বিল্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে এরা আমার দিকে চেয়ে রইল-_এদের চোখে আাদিন ধুগের, সতা ঘুগের সারল্য ; 

চকিতের মত আমার মনে গ্রীক পুরোণোক্ত দেবকন্যাগণ-সহ নগ্ন ্নান-নিরতা। বনচারিণী কুমারী দেবী 4১7015 

আরুতেমিস্ আর মুগয়ার্থ বনে আগত শ্বগণ-পরিবেষ্টিত যুবক /১15101 'শাক্তাউ্এ্ন্এর কাহিনী মনে এল । আমি 

নদী'পার হ'তে-হ'তেই বাকে-দম্পতী সেখানে এসে পড়লেন, তাদের চোখেও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কল্পলোকের 

উপযুক্ত এই জীবস্ত চিত্রটী এড়াল" না । 
৩৪ 
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চড়াই উতরাইর়ের পথ ছেড়ে, একটী পাহাড়ের শ্রেণী এই ভাবে পেরিয়ে” রে খানিকটা! সোজ। 
পেলুম ৷ মাঝে একটা গ্রাম পণড়ল, সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখ। হল। আশে-পাশে খুব 2৫রকেল গাছ ; আমা, 

তেষ্টাও পেয়েছে। কতকগুণি লোককে স্থানীয় লোক ব'লে মনে হল,__এর! আমার্রের চারিদিকে ভীড় কবে 

দাড়াল” এদের কাছে ডাব খেতে চাইলুম ৷ ছুটে। ডাব পেড়ে এনে একটা ছোটে ভোজালীর মতন অস্ত্র নি 

মুখ কেটে আমাদের খেতে দিলে । হাত মুখ ধোবার দরকার হওয়ায় আমার শামনেই একটী চাষীর বাড 

গিষে জল চাইলুম--বাডীর ভিতরে উঠানে কতকগুলি শুওর বেড়াচ্ছে, মুরগী চুঁ"রছে, একটা কুকুর খেউ-দেউ 

_ কারে ডেকে পালিয়ে ম্লেল, আঁিনার মাঝে বাঁলদ্বাপাষ পর্থীততে ৯৬) দাণয়ার্ঁ উপরে কতকগুলি ঘব; একটা 
বৃদ্ধ! আব ছুণ্টী কম্-বধসী মেয়ে বেরিয়ে এলো,ছুজন ইউরোপীয়, একজন ই'উরোপীঘ মেষে, আর অজ্ঞাত দেশে 

অধিবাসী আমাদের দুজনকে দেখে একটু তটস্থ হ'য়ে গেল। দ্রেউএস্ মালাইঘে বলতে, আমাদেব একটী 

মাটির হাড়ি কবে জল আর একট! নারকেল মাল। দিলে , মুখ হাঁত ধুষে, ধন্যবাদ দিযে, আমবা বেরিদে' এলুম। 

ডাব দু'্টী প্রকাণ্ড; আমরা দুজন বাঙালী মিলে একটার জল শেষ ক'রতে পাবলুম না; ভাবেব শাসটুকু বাদ 

দিলুম ন। খুব মিষ্টি ডাব। অল্প দু-চার পয়স| দাম নিলে । 

এর পরে আমরা যে পথ পেলুম, সেট। সমতল ভূঘিব উপব দরিয়ে-সরু মানুষ-চলা পথে দু-ধাবে খালি বাগান 

বাডী। এ পথটাও অনেকটা । তারপরে আবার ডাই উতবাই__এক জারগায খাডাই এত উচ আর এত পিছল থে, 
ফিরতি পথে উততরাইয়ের সময়ে আমাদের পা ঘ'ষটে-ঘ'ঘটে, কতকটা ব'সে-বসে চলতে হয়েছিল । এই চড়াই 
উতরাইযের সময়ে আমরা আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য ঢল-যুক্ত বেশ থানিকট। খোল। জমী পেলুম- 
ঘাসে ভবা কতকটা, কতকটা ধানের খেত। এই হ্াটা-পথ দিয়ে আমরা ঈ'লেইছি-_পথে যাঁকে জিজাস। কপি, 

বেসাক্কিক কত দূর,-জবাব পাই-_বেশী দূর নঘ; এ সেই উড়িষ্যার 'পোয়া-বাট'"র মতন । বেলা বাবোট| বেছে 
গিয়েছে, সকলের ক্ষিদেও পেয়েছে ; পথে একটা স্ত্রীলোক একটী ঝুড়িতে কল! নিয়ে বিক্রী ক'রতে বসেছে 

দূরে দূবে খেতে যাঁরা কাঙ্গ ক'রছে তাদেরই জন্য; আমর! কতকগুলি কলা কিনলুম , যদিও কলাগুলি অপুর? 

:ককীচা-কীচা ছিল, তাই আমর! সানন্দে থেতেখেতে চ'ললুম। সাডে বারোটা বেজে, গিয়েছে, একটা বাণ 
ঘাজে, এমন সময়ে সামনে খুব দূরে একটা ঢল জমি পেরিয়ে, কতকগুলি, অশ্টচ্চ পাহাডের মাথায় ইমারতে? 

ছাত আর নেপালী মন্দিরের মত মন্দিরের মেরু ব| চুড়া দেখ। গেল; মন্দিরের সামনে একটা গ্রাম, গ্রামেব 

সংলগ্ন সবুজে ভরা ক্ষেত। আমর! বেসাক্কিক-এর কাছে এসে পৌছুলুম ॥ 

সপ জলা 

১১। বলিদ্বীপ-__বেসাক্কিকএর মন্দির দর্শন. 

বেসাক্কিক-এর মন্দিরগুলি পাশাপাশি একাধিক ঢালু স্ুখারোহা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের কাছে 

এসে, মাঝে নাতি-নিক্ন উপত্যকা, তার ওপারে পাহাড়ের উপর মন্দিরগুলির 7)018709 বা সাকলা-দৃশ্ঠ বেশ চমৎকার 
লাগূল। আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে প'ড়লুম। গ্রামের বাইরে একটা উচু জায়গায় একটা সরকারী আপিস-বাড়ী 
দেখে, সে দিকে অগ্রসর হ'লুম । ইটের পোতায় দরমার বেড়া, আর খড়ের চালের বাড়ী। সেখানে পৌছে দেখি, 
সেটা বলিঘ্বীপের সরকারী আরণ্য-বিভাগের একটী আপিস, এখানে একজন যবদ্বীগীয় ফরেস্ট-অফিসার সন্ত্রীক 



. বলিখ্বীপ-_বেসাকিক্ -এর মন্দির-দর্শন ২৩৫ 
"৯ পাটি কাট পাটি পা তা পার্ল তে পা ৮ 

“কেন । ইনি আমাদের: দেখে স্বাগত ক'রলেন। এব আগিসে খানিকক্ষণ বাসে আমব। আছি দব ক'বলম | 
আর অতি বিনয়ী ফরেস্ট-অফিসাবটা কি কবে তিন জন ডচ ভঙ্জু বাক্কিব আব আমাদের সম|দব কাববেন, 
ঘন ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। | 
আমাদের জন্য তার স্ত্রী চা ক'রে দিলেন, | নি 
টিনের ছুব মেশানে! পাতস। চ1--আমব। 

ধগ্যবাদের সঙ্গে সাদরে পান করলুম। 

এখানে পাসাঙ্গাহান ছিন না, তাই বেল। 
একট। হ'য়ে গেলেও আর জঠবাগ্সিব দহন 

বিশেষ রকম অন্থভূত হ'লেও, বাধা হয়ে 

লঙ্ঘন দিতে হা । 'আপিস বাডীটীব 

বাবান্দাঘ বসে বসে, উত্তরে পাহাডের 

গাযে বেসাক্কিক্ গ্রামটী আব গ্রামেব উপবে 

পাহাডের মাথায় মন্দিবগুলি খানিকক্ষণ 
পাবে আমরা দেখলুম | সমস্তটায মিলে ররর 

অতি মনোহর দৃশ্ব-পটের হ্টি করেছিল । (শ্মুক্ত বাকেকতৃক গৃহীত) 

একটা সক্ু পাহাড়ে” পথ উপত্যকায় নেমে গিয়েছে, তাৰ পৰে গ্রামে গিয়ে পৌছেচে। গ্রাথে থাকথাক পব বাডী, 

গাছপালার. আড়ালে-আড়ালে দেখ! ঘাঁচ্ছে। একটী তামাকের খেতের মণো দিযে আব আশপাশ দিনে, বাজীর 

নত মনোহযগতিশীলিনী উজ্জল রঙের “কাইন্, ব। কটি-সন্্ পারে কতকপুণি তখী ত্রুণাকে চল।-ফেব। করতে দেখলুম | 

ুপুরের রোদ. ঝা! ঝ। ক'রছে, তার দরুন একটা আবছ।-াবছা ভাব থেশ দধেব গাছ-পালা ব|ডী-ঘব পাহাডপরত 

মার বাফুমগ্ডলকে ভ'রে বেখেছে। 

আদর! পাহাড়ে' রাস্তা ধ'বে গ্রামে এসে পৌছুতে-পৌড়ুতে, একজন ছদণ কানে আনেকগুণি গ্কানীঘ লোক 

শামাদের সঙ্গ নিলে। বলিদীগীয়ের! বেশ স্বাদীনচেতা, ইউবোগীঘ দেখে এব ভন পাদ না। খত্যন্থ কৌতহলের 
সঙ্গে এব। আমাদের পাছ়ু-পাড় ট'ল্ল। ছুই-একজন সাহসী হ'যে মালাইমে দ্রেউএস্কে গিজ্ঞাসা কবলে থে শামব। কে। 

কোথা থেকে আস্ছি। দ্রেউএস্ তাদের ব'ল্লেন যে ভাব! ডচ্ সবকাবী লোক, আব আমাদের দুজনকে দেখিয়ে? 

দিয়ে বল্লেন যেএবা হচ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে আাগত, একজন ব্রাঙ্গণ, আব একজন শ্রম | ভাবতবর্ম কি আর 

কোথায়, আর সেখানে লোকে বলিদ্বীপের ধর্ম মানে, এই কথ। শুনে পোকেদেব ভাবী আশ্চম লাগ্ল। বেশ ভব 

চেহারার শ্কামণণ লোক একজন এসে পরিচয় দিলে, সে বেসার্ষিক্মন্দিবেব এক ভান 1১0110001000500 পামাঙ্থা বা 

নিম়শ্রেণীর পুরোছিত । আমরা মন্দির দেখতে আস্ছি শুনে, সে বাল্লে আমাদের সঙ্গে কাবে নিষে ঘ।বে, তবে 

মন্দিরের অন্ততম প্রধান পুরোহিত একজন পদণ্ডর বাডী থেকে মন্দিবেব চাবি নিঘে আস্তে হবে। মন্দিবচল্তি 

পথের বা দিকে একটী রান্তার ভিতরে খানিকট। গিযে পদপু-মহাশঘের বাড়ী; পাদাস্কুটী মানাদেব সেখানে শিয়ে 
গেল, সঙ্গে চ'ল্ল এই কৌতুহলী মেয়ে আর পুরুষের দল। পদগু-মহাশয় তন বাড নটীতে ছিলেন না। তার 

বাড়ীর মেয়েরা বেরিয়ে” এল”, তাঁরা পামাঙ্কুর হাতে চাবির গোছ। দিঘে দিলে। 'এই পানাঙ্কুর। জাতে শূদ্র 

হয়। দ্রেউএস্-এর কাছে শুন্লে যে আমি ভারতবর্ষের প্রাঙ্মণ_বেদ অধ্যয়ন করেছি এমন পদপ্ু, আনেক মহ্ 

জানি_এরা বিস্ময় ভর সম্রমের সঙ্গে ধুতি-পরা আমাদের চেহারার প্রতি নেত্রপাত ক'রতে লাগ্ল। সকলে 

আবার মালাই জানে না; যারা জানে, তারা আর সকলকে বুঝিয়ে দিতে-দিতে চ'ল্ল। পামাঙ্কুটার সঙ্গে 



২৩৬  ্বীপময় ভারত 
ও পি পাটি লী পঁটি পচ পিসি, তি শীত শীত ও তা পািপিসপিিসপাটি পাশা পিসি তে পোর্ট পা ৮ ্ে ৯ পি পাছি পি তা কাটি পাটি পাটি পি পাঁচ পপ লিসপাীত পিসি পপ তো তি লাটি শাস্টি লী পি পি টি লা পরি পাঁচ পাঁচ পি ২ তাডি পা লেখ ৪ 

আমার ভাঙ-ভাঙা মালাইয়ে আমিও যথা- সম্ভব আলাপ জুড়ে দিলুম। এইরূপে মিনিট পাচেকের : মবে ল 
পথে ছোটো-ছোটো ছু'-চাঁরটে মন্দির পেরিয়ে শেষে বড়ে। মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হ'লুম। বাকে কামে? 

বা'র ক'রে ছবি নিতে লাগ্লেন। মন্দিরের তোরণ-দ্বারের কাছেই, বাইরে ছোটো-ছোটে। কতকগুলি মণি 

আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ব'ষে, প্রথম তোরণ পার হয়ে, একটা চাঁতাল, তারপরে আবার সিঁড়ি ব'ণে 

তার উপরে চাতাল। দ্বিতীয় চাতালটী পাহাড়ের মাথায়। এটী বেশ চটান, প্রশস্ত জায়গ। নিষে-- 

চার দিকে পাথরে দেয়।লে ঘের, ভিতরে পাথর ইট আর কাঠের অনেকগুলি মন্দির আর প্রকোষ্ঠ আব 
অন্য ইমারত। যে মন্দিবের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ রেখে পুজা ছয় তাকে “মেরু ব'ল--নেপাঁলী মন্দিবের 
মতন গাকে-থাকে মেরুর ছাত ওঠে। মন্দির-চত্বরের ভিতরে কতকগুলি মে আছে, আর কতকগুলি অন) 

বেসাক্কিক--মন্দিরে উঠিবার সিড়ি বেসাক্কিক.সনৈবেছ্য-বেদি 
( শ্রীযুক্ত বাকে-কতৃ ক গৃহীত ) ( যুক্ত বাকে-কতৃকি গৃহীত) 

ঘর আর আটচাল| আছে। দেবতাদের ভোগ সাজিয়ে” রাখবার জন্য খুব-খোদাই-কাজ-করা পাথরের তিনটা উচু 
বড়ে|-বড়ে। বেদি-সিঁড়ি লাগিয়ে” উঠে তবে সেগুলির উপরে ভোগ আর নৈবেদ্য তুলে রাখতে পারা যায়। বেদি 
তিনটার একটা ব্রচ্ধার, একটা বিষ্ণুর, আর একটী শিবের । বেদিগুলির আকার কতকটা যেন সিংহাসনের মতো । 
বেসাকিক্-এর মন্দির একটা পীঠ-স্থানের মতন জায়গা শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম, কত,ন! ভীড় দেখবো, আমাদের দেশের 
তীর্থ-স্থানে যেমন তীর্থ-যাত্রী পুরোহিত দোকানী পসারী দেখা যায়, নানা রকম স্থানীয় হাতের কাজ পাওয়া যাঁয়, এখানে 
সেই রকম কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সে-সব কিছুই নেই, সব খালি। কেবল আমাদের সঙ্গে যে কতকগুলি লোঁক 
এসেছিল, তাদেরই ভীড়; আর মন্দিরের ভিতর দু'চার জন বসেছিল। এদেশের রীতি তখন বুঝলুম-_বিশেষ 
পর্ব-দিন ভিন্ন মন্দির একরকম পরিত্যক্তই হ'য়ে থাকে, দৈনন্দিন পূজ-অর্চনাও হয় না । আমরা বিপলায়তন 
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'ধন্দিরচত্বরের 'বালে আগুঙ ব| বস্বার জন্য কাঠের তৈয়াবী মাচাুক্ত আ।টচালাব আব মেকগুলিব পাশে; 

পাশে ঘুরে বেড়ালুম । একটু দুরে পুৰ দিকে আব একটা ঢালু-। পাহাডেব উপবে আব5 কতকগুলি 
মন্দির দেখতে পেলুম। 

সঙ্গের পামাস্কুটীকে জিজ্ঞাস! ক'বল্ম, 'বূপা রূপা ডেছম। অথাং চপরনপ বা পিবহাদেব সব মৃতি 

কোথায়? মন্দিরচত্বরের এক কোণের দিকে একট| কাঠের ঘবের ভিতবে নিষে গেল) ঘপাটার ভিতরে 

মার বাইরে কতকগুলি পাথরে-কাট। মৃতি ভগ্মাবস্থয বাথেছে। বতকপ্তীণ  একেবাবে টীকবো- 

টুকরো হায়ে গিয়েছে, টুক্রোগ্তণি ইতন্ততঃ খিল্সিপু , আব কহকগুলি আনেকটি ভালে অবস্থায়, 

|):8-701101 ব| শিল।ফলকে ব। শিলাখণ্ডে খোদিত মাত, পারা কদে পা বলে বাধ কব মঘ--ঘবের 

ভিতরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাড় করানে।। আমন্রে বাথাব পবন, আপ প্বাভাবিক কারণে ক্ষায়ে 

গিষে আর পড়ে গিঘে ভেঙে যাওয়ার দন, মওগুলিব এই দশ।। মাতগ্লি উচিয!ব মনিবের গায়ে 

যেমন দেড় হাত ছু হাত সব মৃতি থাকে, মেই ভাবের | কতিকপ্রলি পুটাদপতব, কহিকিঞ্পি দেবীব, 

প্রাচীন যবদীপীয় ধরণের কাজ বলে মনে হ'ল। শিব আছেন, বিখ। আছেন, আব দথ। আছেন বালে মনে 

হ'ল। এমৃত্তিগুলির পূজ| হয় না, প্রাচীন কালে হঘ তে! এখনে কেউ এনে বেগে থাকবে, তাই এমনি আমডে পাডে 

গাছে; বলিদ্বীপের মন্দির-গঠন-প্রণালী ববদ্বীপেব ব। ভ।বতবধেণ প্রণ।পাঁ থেকে আলাদা, পাথরেব বিণ] মন্দির মবছপ 

শার ভারতে যেমন পাওঘ| যায়, তেমন বপিদ্বীপে অজ্ঞাত, তাই মুত গুলিকে লোখা৪ লাগিঘে। থা * পাবে শি। 

আমর! দেব-মন্দিরের বিগ্রহ দেখতে চাইলুম। শুন্লুম, কতকণ্ডণি পিতপের মাতি আছে, সেসব মা 5 উত্সব ব। 

পর্ব-দিবন উপলক্ষ্যে বা'র কর| হয়। কিন্তু সেগুলি অতি পবিত্র জিনিস, ধঘং পদণ্ড গাঝুব ছাড। আপ কেউ দে 

মৃতি স্পর্শ করবার অধিকারী নন। এত দরে এসেছি, মৃতিগুলি ন! দেখে যাও্। ঠিক হবে নাশবিশেষতত আমি 

ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাঙ্গণ, আমার সম্বন্ধে আপন্তি খাটতে পাবে না। ফেউএস গার বাকেদেবদ এ যোগে 

মুতি দেখতে আপত্তি নেই। দ্রেউএস্ তখন পামাঙ্কীকে বাললেন, গছ পরোঘ। নিই, খাম ভাবতবর্দেব পদণ্ত * 

উপস্থিত, ইনি দ্েবার্চনায় অপ্রিকারী, একে দেখতে দা9। পামাগচটা কহকট। ইন্চাঘ কতকটা আশিক আিনার 

মধ্যে একটা মেরুর কাছে আমাদের নিে গিয়ে বাল্লে, এই মেরুন ভিহণে মুঠি আছে । বালে, াবিব গোছ। 

থেকে একটী চাবি আলাদ। ক'রে দেখিয়ে বাললে যে, এই চাবি দিঘে নেরুর পরার ভাল খুলে ভিতরে 

ঢুকৃতে হবে। মেরুটী আর কিছুই নয়, উচু ইটেব দাগ্াৰ উপবে কাঠের ছোট একটা পর দ্রহিনগ 

ধাপ যুক্ত কাঠের সিড়ি দিয়ে ঘবের মেঝেয় উঠতে হয়, ঘরের চার্পিদিকে বারা এ পাদগীঠসপ দাঞর়াকে 

অবলম্বন ক'রে; ঘরের কাঠের তৈরী ছাত, তার উপরে খডের চাল”_নেপাপা মন্দিবেব মহলঃ স্তবে-স্থবে বাইরে 

থড়ে-ছাওয়া কয় স্তর ছাজ।, বেরিয়ে' এসেছে । পামান্কু শদ্র বালে নিজে ঢুকবে ন। চাবি আমার ভাতে দিলে 

নীচে জুতো! রেখে আমি মন্দিরের দাওয়ায উঠুলুম, দীরেন-বাবৃ9 উঠলেন, দ্রেউএস? আব বাকে-স্পতী, আৰ 

পামাঙ্কু, আর আমাদের সঙ্গের বলিছ্বীপীয় লোকেরা_সকলে থেরুব সামনে নীচে কাহার দিয়ে দাড়িয়ে 

রইল'। তলার চৌকাঠের সঙ্গে শিকল দিয়ে দর! তালা-বন্ধ ছিপ, চাবি খুলে ঘরে ঢুক্লম। ছোট 

ঘরটা, কাঠের মেঝে, দুই ধারে তক্তপোষের মত উচু কাঠের মাচা; খালি দরজাব সামনেট। ফ্লাক। একটু 

অন্ধকার লাগল, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছাতা-ধরা ভাপস! গন্ধ নাকে এল'। কাঠের মাচাগুলি বহুদিনের 

সঞ্চিত ধূলোয় ভরা । মুর্তি কিন্তু নজরে পড়ল না, তবে মাচা ছুটীর উপরে বেতের তাল-পাতার আর তাল আর 

না'রকেল বাল্দোর কতকগুলি চুবড়ী দেখলুম। বাইরে থেকে দ্রেউএস্ পাখাঞ্ুর কথা-মতন আমায় বল্লেন ঘে 

চুবড়ীগুলিতে মতি আছে। একটা, ছুটা চুবড়ী খুলে দেখি, তার ভিতর সাদা আর লাল রঙের পুরোহিতদের 
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পূজার কাপড় সব র'য়েছে-একটু ছাতা-পড়া দাগ লেগেছে কতকগুলি কাপড়ে; আর র'য়েছে, স্কটিক, কা? 
আর বীছের মালা, মার চওড়। সাদা জরীর গাত্র-বন্ধ_ফিতার মতন গায়ে যা জড়িয়ে পুরোহিতেরা পুজাদ 
বসেন। এগুলি নাড়-চাড। ক'রুতেক'রতে ধুলোয় হাত গ! সব ভারে গেল। শেষে তালের বাল্দোর একটা 
চুবড়ীর ঢাকশী খল্তে পাণ্য়। গেল-__ভাঙ| ম'রচেবর! পিতল আর তাঁবার টুকরে৷ এক রাশি- পুরাতন পৃজাব 
বামন, ঘণ্ট। প্রক্ততির ভগ্নাংশ এগুলি, আর তার মধ্য থেকে বার কর! গেল গ্ুটী চারেক পিতলের মৃতি। 
মূতি কমটা বিঘত-খানেক আকার হবে; বেশ পরিষ্কার মাছ! ঝকঝকে তকৃতকে” বালে লাগল। দগ্ডাযমাণ 
রাজবেশী কোনও দেবতার মৃত্তি, দেবী-মৃতি ছিল না; বলিদ্বীপের প্রাচীন পিতলের কাজের ঈমতকাঁর নিদর্শন। 
পিতলের মৃতিগুপির ছুট সর মধ্যে একটা ক'রে রূপোর ফৌোটা-কাটা। আর ত্রিনযন দেখে এক মৃতি শিবের কালে 
বোন গেল। (পরে আমি এই রকম ছুটা মুতি”_তবে সে ছুটাব কাজ এত ভালো নয,_-সংগ্রহ ক'রতে পেবেছিলুম__ 
একটা 19:১০" প্রান, অর্থাত প্র ব| বাজার, আর অন্যটা 1)০%1 ডেউই” অর্থাং দেবী ব| রানীর )। মৃতিগুণি নিঘে 
তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা! কাবে ধীবেন-বাবুকে দেখাচ্ছি__দীরেন-বাবু দাওয়াব উপরে দরজার কাছে দাডিরে_ 
নাইরে থেকে দ্রেউএস্ আর বকে ইংরেজীতে বল্লেন, মুতি বা"ব কারে আন্তন, আমরাও দেখি । দুটা মৃতি দীরেন- 
বাণ, আর চটা আমি হাতে ক'রে নিয়ে এসে দাওয়াব ধারে পাশাপাশি সাজিরে' রেখে দিলুম | 

যেখনি মৃতি দেখা, অমণি লোকজন যাব। জড়ো হ'যেভিল তাব! মাটিতে উন হয়ে বসে প'ডে, দুহাতে 
মৃতিগুণিকে প্রণাম কারতে লাগল । বুগপৎ এতগুলো লোকেব মৃতিদর্শন-মাত্র এইভাবে ভক্তি দেখিযে' প্রণাম শুক 
করাত আমাদের একটু থমকে? ঘেতে হ'ল! পামাঙ্কু থেকে আবস্ত ক'রে সকলেই উবু হ'য়ে বসে প্রণাম ক'রছে, 
ধারেন-বার আর আমি দাওযায়, আর ভচ্ বন্ধুরা মৃতির কাছে এসে দেখছে । এমন সময়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, 
মুন্চাঙ থেকে সেখে! হায়ে এসেছিল যে ছোকরা--সে হঠাৎ দাড়িয়ে উঠে তাব-ন্বরে বলিখীপের ভাষায় আর 
মালাইয়ে উত্তেজিত ভাবে কি ব'ল্তে লাগ্ল। তাতে দেখলুম যে সমাগত লোকেরা একটু যেন বিচলিত 
হয়ে প'ড়ল' একটু ভীত আর উদ্দিগ্ন ভাবে উঠে দীড়াল” আব আমার প্রতি আর মৃতিগুলির প্রতি তাকাতে 
লাগ্ল। দ্রেউএদ্-৪ একটু খেন ভড়কে গ্িষে মালাইযে ছোকরার সঙ্গে তক করতে লাগলেন। ব্যাপারট! বুঝলুম 
এই যে-ছোঁকর। বলছে যে, আমর| এসে এই যে পবিত্র দেব-মৃতিতে হাত দিষেছি, এতে আমাদের মহাপাতক 
হ'য়েছে--খালি পদগুরা শুভদিন দেখে থে মুতিকে স্পর্শ করেন, আমর| কোথাকার কে এসে সে মৃতিতে হাত 
দিলুম এতে দেবতারা রুষ্ট হবেন, আমাদের তে। অশুভ হ'বেই, দেশেরও মহা অশ্তভ হবে । সব দেশেই ধর্-বিষষে 
ভীতু লোক আছে; এ কথা শুনে সমাগত লোকেদের মধ্যে একটু চাঞ্চলা আরম্ভ হ'ল-_ অনেকে তখন রাগতে। ভাবে, 

পামাঞ্ক আমাকে মুতি বা'র করতে দিয়ে কাজট| ভালো করেনি, এ কথা ব'লতে লাগ্ল। ছোকরারও ধর্ম-ভাব 

বেড়ে উঠল,_সে আবও জোর-গলাঘ তার আপত্তির কথ। বলতে লাগল; দ্রেউএস্ এদের মালাইয়ে 'সম্ঝাতে চেষ্টা 
ক'রলেন,_কিছু খারাপ ব। অন্যায় হয় নি, খাস ভারতবর্ষের এত বড়ে। একজন ত্রাঙ্গণ আর পদণ্ড এসেছেন, 
তিনি মন্দিরে যদি দেব-মৃত্তি না দেখেন তো দেখবে কে-দেবতার। কখনও রুষ্ট হবেন না, ইত্যাদি। 
কিন্তু গোলমাল থাম্তে চায় না। দেশটা নোতুন ডচেদের শাসনে এসেছে, দেশের লোকেদের প্রকুতি জানা 
নেই, খামখ! কি জানি কি বঞ্াট বেধে যায়। স্পৃশ্যাম্পৃশ্ত দোষ এদেশে অজ্ঞাত, তবুও কে জানে, কি ভাবে নান 
সংস্কীর এদের মধ্যে কাজ করে। ডচ. বন্ধুরা একটু উদ্দিগ্র-ভাবে এই বথা গুলি আমায় বললেন, আর মৃতিগুলি যথা- 
স্থানে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজ! বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দিতে ব'ল্লেন। আমিও একটু চিন্তিত হ'য়ে পণডুলুম। 

বলিছ্বীপের ধর্ম আমারই ব্রাঙ্গণ্য-ধর্ষের রূপান্তর মাত্র ; আর ছুদিন ধ'রে পদগুদের সঙ্গে মিশে যে হ্ৃগ্তার পরিচয় 

পেয়েছি, তাতে কারে, হিন্দু বলে ব্রাহ্ষণ ব'লে এখানেও একটা সহজ অধিকার আমার আছে, এই রকম একটা 



বলিদ্বীপ-_বেসাক্কিক-এর মন্দির-দর্শন ১৩৯ 
বোধ মনে এসে গিষেছে_আমার সে অধিকাবেব দাবী আমি এই ছেকব।- 2াকাবেই ব| হাডবে। কেন? বণে 

ভঙ্গ দেওয়া কোন কাজের কথ| নয। (্রেউএস্কে ব'ললুম-আপনি বলন ঘে ইনি ব্রা্গণ, মঙ্গ গানেন। ইনি 
বল্ছেন কৌনও অমঙ্গল হবে না; আব তোমাদের বিশ্বাসের জগত ইনি দেবতাব। যাতে এপবার শা ।খন, এইজন্য 
কতকগুলি মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ ক'ববেন, তাতে সমস্ত মঙ্গলের ভয কেটে যাবে। দেউএম এ পথ] বল্তে, 
ঘাব উপর দৌব পণ্ড়ছিল, সেই পামাঙ্গ বেচাব। আব মতন্নব আব মুখ্ালি গোছের ছাপ জন লোক পল্লে, 4 
বেশ কথা; উনি তাই' বরুন। অষ্ভুত প্পাষাক পবা ঠাঁবওলমের এই বাণ কি ভাবে মস্ত প'চবেন সে বিষয়ে 

হঘ তে! এদের মনে একটু কৌতৃহলও হ'যেছিল। আমি তখন পীবে-পাঁবে ম[*প্তণিকে উঠিযে ঘবেণ সধা মথস্থ।ণে 

খে দিলুম, তারপরে দবজ| বন্ধ কবে তালা দিষে, দাওঘ। থেকে ভবে শেমে, চবি পানাধর হাতে দিলুম । আমার 
মন্» শুনবে ব'লে সমাগত লোকেব! উত্স্থক হাথে দাড়িযে' বইল"। আম থাশবের দিকে মখ কবে দাড়িয়ে গো 
হাতে ৩৬ নমঃ শিবান?, 29৬ নমে। বিঞবে? এই মন্থর বাব কতক উচ্চাবণ কবে, শিপেব গাব নাবামনের পান) আব 
এ ছড|স্তোত্র ঝ-কিছু মনে ছিল, মাঘ জধদেবেব দশাবতাবস্তোর পন্য -উচ্চৈঃষ্ষবে এটি এণ কারে পা 
গেলু্ম। আমাব কথামত দ্রেউএস্ এদেব বললেন ঘে 'দেবতাস্তোবা গড হাখেছে, গাব কোনও ৩ম (নই | 
তাবপরে আবার বেদপাঠ ব'লে গাঘত্রী মন্ত্র গাব সন্ধা।-গাক্চিকের হৃ্ক কতকপি পাডলুন । এদেব হম গল 

সকলে আবার নিঃসন্কেচে কথাবাত। আবন্ত কাঝলে। থাপি সব্দেব পথ প্রদর্শক ছোকবাটা গে।মডাগগে বইলা | 
9 

মন্দিবে য। দ্রষ্টবা ত| তে| খুবে দুবে দেখা হাল) মাঝে এই পাপাবটা হাদে গেল | এইবান ফেব যবে 
স্থির কারে, আমব! সিডি দিষে নামতে লাগলম । পামাঙ্কব কিন্যু ভন কাটে নি। সিডি দিনে মাখতে নামতে 
আবার কিছু স্তেত্র মন্ত্র পড়বার জন্য দ্রেউ এসেব মাবক শামা অবোধ কবলে ॥ আছি শ্বীকাৰ কর -উপবের 
মন্দিরের চত্বব থেকে নামবার বড়ে। পিডিব নীচে মন্দিব-মুখে। 
হে দাড়িযে' আবাব মন্পাঠ করতে হাল । উপবে মন্দিবে 

যে-পব লোক ছিল, তাদের সরিঘে" দিলে, মন্দিবেব চত্বরে 

আব কেউ রইপ' ন|। 'এদেব কাছে য| ত| পণডে দিলেই 
হত; মেঘদূতের শ্লোক আাগুডালেও চ'ল্ত, বাঙল। কবিত। ব। 

গদ্য আউড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্ধ আমি জুঘা্বা 
করিনি! জন-সাধারণ সব জামগায় ঘেমন হযে থাকে, এরাও 

তেমনি দৈব-ভষে ভীত--এদের সব-চেয়ে পবিত্র দেব-বি গ্রহ 
অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের এমনি কারে বিনা পরিচঘে হাত 

দিয়ে নাড়ানাড়ি করতে দেওয়া, এদের মধ্যে যার! বিশ্বাসী 
লোক তাদের মতে অন্যায় কার্ধ হবে বৈকি; আর তাতে থে 

দেব-রোষ আস্তে পারে, এরকম ধারণ| হওয়! তে অত্যন্ত 

স্বাভাবিক । আমায় মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে আমার অধিকার প্রমাণিত 

ক'রতে হ'ল; কিছু বুঝলে না, তবে খুশী হ'ল যে একট| কিছু 

দাবী আমার আছে, আর বিশেষতঃ ডচ্ ভদ্রলোকেরা যখন 
আল্ময় ত্রাঙ্ষণ ব'লে এদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। মন্দির বেসারিক, এর পণের দৃষ্ঠ 

থেকে চ'লে আসছি, দ্রেউএস বল্লেন, যখন এদের মধ্যে (শীধুক্ত বাকে-কতু ক গৃীত) 
মিছিমিছি এই গোলযৌগের স্থষ্টি হয়েছে, তখন পদগু-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ন৷ ক'রে আমাদের ফেরাটা উচিত হবে না। 
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আমর। যাচ্ছি, পামাঙ্কুটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, পিছনে লোকেরা রায়েছে,এমন সময়ে পামাঙ্কু দুহাত জো: 

ক'রে একটু কাতর-ভাবে আমা বলিদ্বীণীঘ ভাষায় আর মালাইষে কি ব'ল্তে লাগল । ভাবট! এই, যে সতি, 

সত্যি যেন আমাদের ঠাকুর-দেখ|নোতে কারে! কোন অনিষ্ট নহয় । পদণ্ডের বাড়ীতে গেলুম, তীর সঙ্গে দেখা হাল, 

তিনি তখন ফিরেছেন। ছু দণ্ড আলাপ হ'ল । আমার সঙ্গে কথা-বাতায় আমার শান্ত্রজ্ঞানের গভারতা আপ 

মন্ত্রআর স্তোত্রে আমার অসাধারণ দখল সঙ্গন্ধে সহজেই তার স্্দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল! তিনি ভারতবর্ষের ব্রাঙ্মণ” 

এই টুকু বুঝেই প্রথমটা অভিভভত হানে পাডলেন। সমাগত জনতাকে তিনি বুঝিষে দিলেন, আমি একজন 

থাটী লোক--ভেল নাই । তাতে এদেব মনে আাব খটকা ব! বিরূপ ভাব কিছু রইল না। তার কাছ থেকে 

বিদায় নিষে আমব। ঘবদীগীঘ জঙ্গল-বিঙাগের কর্মচারীটার আপিসে এলুম, সেখানে তাকে বিদায়-সম্তাষণ ক'রে, বেল। 

আড়াইটের দিকে আমর! ফিরতী পথ ধরলুম | 
আবাব সেই দীধ পথ--সেই চড়াই-উতরাউ, আর দ্বই-এক জাধগাষ উতরাইয়ের কঠিনতা। অবশেষে 

পাহাড়ে পথ থুবে, নোতুন একট। গায়ের পাশ দিয়ে, মুন্চা৬এ পৌছনো গেল। সারাদিন প্রা কিছুই খাঞ্থ। 

হযনি। মুন্চা্ডে এক যবদীপীয়্ মণিহাঁবেব দোকানে 

বিযার পাওঘ| গেল, ডচ বন্ধুব! সানন্দে তা 

পান ক'রলেন। বলিদ্বীপে দেখেছি, সোডা লেমনেডেব 

মতন বিয়ারের চলন খুব হযেছে । বি্ঘার অবশ্য 

ঠিক মদ নয়, নেসার জন্য লোকে খায় না। আমাদেব 
পথ-প্রদর্শক ছোকবাটা ফেরবার সম্যে সাবা পথ 

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এসেছিল । তাকে ছু গিলডাব 

ব্খশিশ দেওয। গেল। সাঁড়েচারটের় মোটরে কাঁবে 

মুন্চাঙ থেকে আমাদের কারাঙ্আসেম যাজ। হ'ল। 

পড়ন্ত রোদ,বে চমৎকার দৃশ্ত। বিকালে স্নান 

সেরে মেয়েরা চলেছে, এদের সগ্ভঃল্সানেব শুচিতাকে 

মাথার-চুলে-পব। ফুলে চমতকার শ্রীমণ্তিত কবে 

দিয়েছে । 

পথে 1)0)1)0: বেবান্দাম্ ব'লে একটা গ্রামের 

মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মন্দিরের পর্োৎসব 

লেগে গিয়েছে। মিষ্টি গামেলান বাছ্যের ধ্বনিতে 
আকৃষ্ট হযে মোটর থামিয়ে, আমর| নামলুম। 

মন্দিরটী একটী টিলার উপরে । উজলবেশে নরনারী 
আর ছেলেমেয়েদের ভীড়। গীয়ের পুরা” বা 
মন্দির; শুন্লুম, ভূদেবীর বিশেষ অর্চনা উপলক্ষ্যে 
এই উত্সব । মন্দিরটাকে সাফ-স্থথরা ক'রে চমৎকার- 

ভাবে সংস্কার কর! হ'য়েছে। মন্দির-তোরণের দ্্জাশে 
দ্বার-পাশ্থে পদণ্ড-ঘরের মেয়ে-মাতা ও কন্যা বাইরে ছুটী খুব উচু বাশ পোতা হ'য়েছে, বাশ 

ছুটীর ্ লাথ। কাটা হয়নি, স্বাভাবিক সরুই রাখা হয়েছে, মাথা বেঁকে সরু কঞ্চিতে পরিণত হয়েছে, তা থেকে 
চি 

৮ 
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খুব লঙ্বা নোতুন-কাট। হাতীর-দাতেব মত সাদ। কচি তাল-পাতাব নানা রকম কাজ কবা এব লঙ্কা ঝালব 

উড়ছে, নান! রকমের ঝুবি দিবে এই তাল-পাতাণ ঝালব অপগ্কত। আমাদেব দেশে উংসব নিকেতনের ছু পাশে 
“মুন ফলন্ত কলাগাছ দয, এখানে দথছি পূব ব্শন্দণ্ড পুতে শলগ্ত কারে দেওঘ। হয। ভিতবে টনবেছা 
সাজানে। হচ্ছে, পরগু-ঘবেব মেযেব। এসেছেন, এব|। এক (শ্রণথাণ দেথসিনী বা পেপসেপিকাব কাস কবেন, 
বাই সব সাঞঙ্জাচ্ছেন, রঙীন ফ্রািইণ ব। বঙ্গ পাবে, ঢলে ফুল ছে, সন্ভ-সাত। আনা মেবেবা সাথ কব, 

ব| হাটু গেডে বসে আছে। একটা আটচালাঘ গামেশান বািঘেবা বাসে তাদের সেই ৯ম২কাৰ 

বাজন। বাজাচ্ছে। পোকছন এত, কিঞ্ক হৈটৈ কলবব নেই বাল্লেই হখ। আটা ভাবী আন্টি 

মাগ্ল। উট কাঠের শৈবেগ্ভােদিব উপবে ফলের স্তপ আমাদেব বিবাহের চালের শ্বুডোঘ ঠৈবা 

হীৰ আকাবে ভাতের পপ, এই সন সাগচ্ছে। পুর উপচাব পবা দেখলুম,নাখবের। মণ সিযো 

সাজিয়ে" তৈবী কানে বাগছে ফলের মতন কীদ কব হালপাহার মাত, তানপাহার দোনাঘ নব পরব, 

ক, আব তাল-পাতাব যোন্িকে কি একট বঙ্ধ বাণেছে পেখলম ১ আব পিনপাতাণ মতন একট বাবে 

পাত| কাঠি দিনে গাগিনো এই দোনাঘ। বিখেছে। আব খটিনাটি আান।ন গিনিস,) এই মণ পশম 

কলে ফলে ধা, একটার নাম শুন্লম স।খপিন।হা, একাঠর পসাও। এটার কিবা এ£ পাঞেপচবেণ এ ব। 

উদ্দেষ্টা কে বৃবিনে দেবে? মন্গো তখনল হঘ নি, পিকানেব যাকের আপো মন্দ প্রাঙ্গনে গণে আব থ 

এাগলুম, সমস্ত জিনিসট। বাঙলিব উৎ্সবেণ মহনই মনোঠব পাগল । 

তাবপবে সন্ধোন আন্ধকার ঘনিমোতখ।মতে প্রণবার নাজ কাবশুন, হণ অঙ্গোণ পামাপ হানে বামন পণ] লাল। 

'এ[টব-পাডী সাবাদিনেব ভাড। নিলে সডে সঙহেপে! গিলছাণ | সকলেত আছ, ক, গর ত 1 লান এন এণে 

গ।ধম[শ টকিঘে' নিবে, ঝাপান্দ।ম চেযাবে গ| ঢেলে গছডাব জগ বল! তাস । 

কবি তাম্পাক সেবিএ আছেন, ভালোই আছেনতটেলিকোেননগে এ খবর ঠখন গানাদের পাছে এনা | 

১২। বলিদ্রীপ-_রু ঙও-কুঙ, 

৩০৭ সগঠাঃ ১৯১৭, অঙ্গললাব। 

আজ সকাল বেলাট। কাবাঙ-আসেমেই কাটুন । সকালে একবার বাজব[চীতে গেলুম, তাপ পরে গ্রামীন 

“পুরী” আর একবার ঘুরে কফিবে দেখে এলুম | বাজাৰ কাছ থেকো বিদান শিলুম। তিনি ভাব ছবি আমাম 

দিলেন, বলিদ্বীগীক্ণ ধরণে আক। ছবি ও একখানি দিলেন__বিষধ, প্মববতিত | হীন লোকুমলের দান) ৪৮হানায 

অনুদিত গীত। একখানি, আর সঙ্গে ছিল কিছু মৈল্ছবের ধূপ, এই দুটা সামান্য নিস তাকে উপহাব-ন্ববপ দিলিন | 

সাড়ে দশটায় আমরা দুখান| মোটরে ক'রে কারা$-আসেমেব পাপসাঙ্গ ভান থেকে ক১৪৮%6 যান কারপুম 
একখান। মোটরে সব মাল-পত্র উঠল। ক্ল১৬-কুঙ্ অবদি দুখান| গাডীব ভা শিলে সতেবে। গিশগাব | সেই 

চমৎকার দেশের মধ্যে দিয়ে আবার ধাত্র।। এবার সমতল দেশের মপা দিয়ে পথ । ঢপুবেধ পো ক্১৫6এ 

পৌছে সেখানকার পাসাঙ্গাহানে ওঠ। গেল। 
৩১ 

সূ 
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এটাও একটী ছোটো শহব ব| গপুগ্রাম। আপিস আদালত আছে, ইস্কুল আছে, ডাক-ঘর 5 ছু. 

টেলিফোন-আপিস আছে, বে 

পিঠে প্রাচীন মন্দিব নস? 

আবার রাজপুরীও আছে । এ;টা 

বড়ে। রাস্তা, তার দক্ষিণ দবে 

পাপাঙ্গাহান। পাপাঙ্গহ।.সব 

পাশেত 10010 004 | 

স্বানীঘ বিচাবাপধ-বিচাব|লদটা 

আব কিছুই নয, একটী বলিছ্বীপান 

রাজ | ছতবী মার, ক 

লেব উপব চহাতে-০ক| 'এবটা 

ধাঁ 

বড| খব, পিডি দিযে উঠছে 
১৪-কু€এর বিচাখালয হব, এইখানেই বিচাবক চেদাবে 

বঘে বিচাব কবেন। ঘবটাব চাবিদিকে ছাতেব নীচেটার নান। ছবি আোঙ্ে। পান ছবি, বলিপীপীন চে আংী। 
নরকে পাপেব বিচারের ছবি | এই ছোট ইমাবতটা বেশ চমহকীব | সিডির মাখার দুধাবে পথবেব বা 
ছুটা স্রশ্দব উপবিষ্ট মৃত্তি, একটা পুকধেব একটী মেষেব। 

বিআম কবে আহাব-টাহ।ব সেবে, গামটী একটু বেডাতে বেকলুন | দকীণপাট আছে । চীন) আবরণ, 

পোশ্বাউযে খোজ] _এবাই দোকানী | এখানে? বাস্থাৰ পো বলিখীপীম মেষেব। ভন্দব গতি-লীল।ব সঙ্গে চলাগেন। 
করছে, মাথাঘ কাবে জপেববপগা জিনিসপত্র সব নিযে চলেছে | কাল হলাগেব মহারণীব জন্মদিন । তদুপগ্গ 

স্থানাঘ ই্গুল, ডাকঘব, টেশিফোন-আপিস সব বডীন কাপ আাধ কাগছ্গ মার বিশেষ পাবে নাবকেল পাতা দিবে 
সাভানে। হযেছে, লাপ-শীল-সাদ। তেব€া উচু ঝাঞ্| উড়ে যে বাণ ত্র্। বিষ শিবেব বঙেব শিশান বালে 

চা 

বণা] কবে, বণপিদীপাযেবচথেন নিজেদেবই দেবতার ধমেব ঝা! বালে মেনে নিথেছে । কাল ইঙ্গলেব সামনে 

মাঠে সঙ| ভবে, গাব বলিদীপাম না হবে বাদ ণ। দেনপাসাব নগব থেকে একটী নানী মেখেকে আন] ভানোছ। 
পেশাদার নাচিমে দে নাকি খুব ভালে। নাচতে পাবে। 

ন,৮৭-এ প্রাচীন একটী প্রাসাদের দবজাব দ্ূপাশে বাক্স দ্বাপালেব মুতিব পরিবর্তে প্রসাদ-নিষাত। ডচেগ্ব 

বিপ কবে থটী চচ পুধযের মুতি পখবে খদিবে' বেখেছিলেন । তন এট দ্বীপ ডচেদের হাতে আসে নি সনগ 

দীপমন ভাবতের স্বাদীনতাঘ হ%শপ কারে ইউবো সীঘ ডচেরাই এদেশের লোকেদেব কাছে ঘেন রাঙ্গলের 

প্রতীক হাথে পড়েছিল ;-৬ধেব চিত্রিত কব। হাঘেছে, একজনের হাতে মদের বোতল, আর এক জনের হাতে 
টাকা থলি। ছুজনেবই মাথায টুপি, গন্ভীরভাবে তোবণ-দ্বারেব ছু পাশে ছুটা মৃতি বসে। এই বাঙ্গচিন 
ডচেব। বেশ প্রসন্ন-ভাবে রশজ্জের মতই শিষেছেতডচ্ ভদ্রলোকের। গিবে এই ছুটী মৃতি দেখে আসেন, আর 
তাদেব ফোটো গ্রাক-9 নেন। আমব| যথ|রীতি গিষে দেখে এলুম, আর বাকে এই তোরণ-দ্বারের ছবি-ও নিলেন । 

এদিকে আমাদের পাসার্গহানেব হাতার মধ প্রাচীন আর আধুনিক বলিদ্বীপীন শিল্প-দ্রব্যের একা 
হাট বসে গেল। তিন চাব জন স্ত্রীলোক আর দুই-একটী পুরুষ নান। রকমের মনোহর শিল্প-জাতের পসাব 

দিষে বস্ল।  বলিদীপেব আব মবশ্ীপের “বাতিক ব| ছাপ। কাপড়; কাপড়ের উপর আর কাগজের উপবে 

নামা রডে আকা বলিদ্বীপীয় পৌবাণিক চিত্র কাঠের ছোটো-ছোটে। দেবতা-মুি, আর অন্য মৃতি। চামড়ার 
রঙ 



বলিদ্বীপ- ক্রুউকুউ, 
॥ ২৭৪ 

7514 ওয়াইযাও বা! ছাযানাট্যে ব্যবহৃত মৃতি , পিতলের তৈবী পুাব তৈজদ , ছাটছেট পিস বা ছেব।। 
“বীব কাপড়--বেনারসী কাপড়ের মতন, শ্ুবাতের ব্ঠীন /বখমে (বোন। পাযোনা টড রি 

ই বকম নোতুন পুবাতন নানা িনিস_আ।মব। বঘজন শ্রমণকাবা বা যাহা পাসাধ্ হানে উঠেভি গে রী 

জির করলে । আমব। সকলেই কিছু-কিছু কিনলুম | নিশ্বভাণতীন কলা ভবনের দশা কিছু [গিশিস পি রি 

স্গরহ কারলেন। কাপডে-আবঝ।*রভীন পট কতকগুলি, আব এই এবটী মাত, এই ঘ। আমি নপব টে 
দাত্রীদের কাছে বলিদ্বীগীযেণ। ঘে-ভাবে তাদের দেশের প্রাচীন শিল্প গা উড বাপে বিনা বাবে [0 
তাতে মনে হয বছর কতক পৰে প্রাচীন ছিনিস একটিও দেনে আব খবরে শা) সর আমেবিকান রি 

£উবোপীয টরবি্ট দেব সঙ্গে সাগবপাবে চলে মাবে।  একছন বলিঙ্দীপাণ পছাকবা। আটিতে পসবা (পচ 

নই-সধ জিনিস-পন্জেৰ বেচকেন। দিখছিণ | ভাডাভাডা হংবেজীতে মে আযাব সঙ্গে বখা বহনে । ই 

পাদ ছপপ।ল-অঠিত ঢছ গতির তি 
তোরণ-দ্বারে র।ক্ষন দ্বারপাল-মৃতি ব৮-বৃচতএর এ 

(শ্রীযুক্ত বাকে-কতৃ ক গৃহীত ) 
( শধু্দ বকে কিক গৃহীত) 

কোথায, তাও জিজ্ঞাস] কাবলে। ছোকব| এতট। বণ পাছে 

সঙ্গে নিজেকে হিন্দু বালে সে পরিচয় দিলে। বল্লো, হাজি প্রি ঠল গাব শোতুন শিগ্রাপণোর পািকিন 

মাছে-_পাসাঙ্গাহানের পাশেই তাব দোকান । মাধব ঘদি হাব দাকাশি গিথে জিনিলপথ্ দেখি, 

তাহলে সে ভারী অগ্গৃহীত হয। তাব দোকানে 

দেখলুম-_নান। সুন্দর জিনিসের সমাবেশ । এখানে? ঢই-একটা মৃত 

যার কথা একটু আগেই বেসান্ধিকের মন্দিরে মৃতিদর্শন প্রসর্দে বালে ছ; সে টা এরই কাছ একে কিনলম | 

পিতলের একটী বেশ বড়ো গরুড়-বাহন বিষণ মৃতি দেখে নেবার ব্ডই লোভ হ'ল, কিন্ত আমানদল (ঘাবাথুরি 

তি ত[ণা থা হভলুম। এক? গিলেপ 

গিদে থেন ছোটো-থাটে। 'একটা বপিগাপান চিএশাগ। 

নিলন-ঙসাযার পিহলের সুতি ছু 
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করতে হবে ঢের, সেটাকে আর কেনবার সাহস হ'ল নাঁ। ছোকরাটী বেশ বুদ্ধিমান। আমার খাতায় তাব * 

লিখে দিলে; এর নাম 011) 1৮0) ওয়াইয়ান পাগেঃ। 

এই সবে, দুপুর আর বিকাল বেলাট! বেশ কাট্ুল। বিকালে তাম্পান্-সেরিঙ থেকে শ্রীযুক্ত কোপ্যারৃবা, । 
এলেন, কবির সন্দেশ নিযে । কবি এ শন্দর ঠাণ্ড। পাহাছে? জাযগাটীতে ভালোই আছেন। কাল সকা; 

কোপ্ার্ব্যার্গ আমাদের সঙ্গে কবে সেখানে নিষে যাবেন বালে এসেছেন । * কোপ্যাব্ব্যার্গ এদেশের সকলে 

জানেন, খবর-টবর খুবই বাখেন। তিনি সংবাদ পেলেন, কাছেই বলিদ্বীপীঘদের পল্লীতে রাত্রে নাচ দেখা, 

হবে, কাঁলকেব ব্যাপারেব জন্য বাদ্ুঙ থেকে যে নাচের দল এসেছে, তার। এমনি তাদের বাসায় নাচ দেখাবে । 

কাজেউ, বাত সাড়ে-আট্টায উত্সাহ কবে আমর। চললুম। কোপার্ব্ার্গ আচ ক'রেক'বে পথ চিনে-চিণে 

চ'ল্লেন। বডে। সডকেব পৃব মুখে খানিকটা গিষে, ডান দিকেব একট। রাস্তা আমাদের ঢুকতে হ'ল । 'এইবা” 

হ'ল মুর্ষিল। বডে! রাস্তাব মতন এখানে আলে। নেই । আর বাস্তাটা বড্ড এবডে|-খেবড়ো ; পাথরের চাব। 

যথেষ্ট আছে, জাধগায়-জাগাঁধ আবাব পাপও আছে। 'ন্ষকারে একট বিপদে প'ড়লুম । তবে একটু এগিঘেঃ 

(দেখ গেল, একট| দৌকান-ঘর, সেখানে আলে। জাল্ছে, লেকিজন অনেকপ্ুলি বাযেছে । দৌকানটী একট। চিশিণ 

মেঠাইযেব। মদুবা-দীপ ঘবদ্ধীপেব উত্তর-পর্সে, ছোট দ্বীপটী , এই মদ্ভবা-দীপ থেকে এই মিষ্টি 9ালাব এনে 

এখানে দৌকান খুলেছে । আমাদের অপট চোখে বলিদ্বীগীঘদেব মবো থেকে এদের পুথক কাবে ধব কঠিন 

কোপার্ব্ার্গ এদেব সঙ্গের মালাইয়ে কথ। কইলেন, এদের সগ্থন্ধে এমাকিব-হাল হালেন। কালকে হল্যাণ্ডেব রাণী 

জন্মদিন উপলক্ষো যে উত্সব হবে, মেল। বসবে, তার জন্যেই এব। অনেক বাত অবধি এই-সব মিষ্টি তৈপা 
ক'রছে_-বিঞ্ী করবে বালে। এব! ভদ্রত। কাবে আমাদের একটা আলে। দিলে । এইবাৰ আমরা বেশ চপল । 

অস্ফুট নক্ষয়ালোকেব তল। দিযে, রাস্তার দ্বধাবে কেবল গাছ-পাল। নে এলে॥ আর মাঝে-মাৰে দুই একথান। 

বাড়ী। লোকজনেব চলাফেব। নেই, রাস্ত। নিজন | পখেশোধ। কুকব মাঝেমাঝে আমাদের সঙ্গেব আলোতে 

মাব এতগুলি লোকের পাযের আব গলার আগয়াছে বিরক্ত হাঘে ঘেউ ঘেউ কাবতে কা'বতে উঠে পালাল? । 

এই গকমে ঘে বাডীতে মেতে হবে স্ঞোনে গিষে আমব। পৌছুলম | আঙিনাৰ পর আিন। পেবিষে? যেতে হাল। 

খম্ট শৃওব ছিল উঠানেব বাবে, জেগে উঠে ঘোত ঘেত কারতে লাগ্ল। একটা মহলে এসে পডলুম, একটা 
ঘবের বারান্দা আমাদের স্বাগত কারে বাস্তে দিলে,বথানকতক চেয়ার এনে দিলে বসতে । গোটা পাঁচে 

হাবিকেন লগন জল্ছে, এতেই যা আলে! হযেছে; উপবে আকাশে একটা তার! জল্জল্ কবে জ'লছে, 

আর পরিষ্কার আকাশে ছায়াপথ বেশ দেখা যাচ্ছে । ছেোটো-খাটে। উঠোন, আশেপাশে ৩৪ খানি ঘর$ এক 

পাশে কলাগাছ কতকণ্ুপি মাছে, সেগুলি স্তপাকারে পিশীভূত অন্ধকারের মতন রয়েছে, হাওয়ায় তাদের 
চ্ডা পাতা কাপড়ে মতন নড়ছে । উঠানের এক ধারে গামেলান বাজনার দল বসেছে । আমর! যখন পৌছুলুম, 

তখন ঢাকে কাগি পাড়েছে-_অর্থাৎ বাজন। আবন্ত হ'য়েছে । আমরা ব'স্তেই নাচ শুরু হ'ল। যে মেষেটা নাচবে, তার 

বয়স তেরে! কি চোদ্দ হবে; সে আর তার চেযে ছোটে। একটা মেয়ে, মেখেটার বাপ ( বাপ-ই তাঁকে নাচ শিখিয়েছে, 

আধ|-বয়সী লোক বাপটা ), আর অন্য একটী ছোকরা, নাচে এই কয জন যোগ দিলে। সাধারণ “কাইন” ব। 

সার পরা মেষেটী, উত্তরীয খানি বুকে বীধা, বাপের পরিধানে ধৃতির মতন খাটো সারঙ একটা, খালি গা, 
মাথায় একখান! রডীন রুমালের পাগড়ী । প্রথম মেয়েটা এক। নাচতে লাগল, মাঝে-মাঝে তার বাপও এসে সঙ্গে যোগ 

দিতে লাগল, মাঝে-মাঝে অন্য পুরুষটা। ছোটে! মেয়েটা-ও সঙ্গে একটু আধটু নাঁচলে। বাজনার তালে 

অত্যন্ত চমৎকার লাগল এই নাচ। তনু দেহের লীলায়িত গতি, আর হাতের অপূৃধ ভঙ্গী। মাঝেমাঝে 

খব দ্রুত তালে ঘুরে ফিরে নাচ চ'ল্ল। মলয়-উপদ্বীপে “রোঙ্গেঙ, নাচ দেখেছিলুম, এ কতকটা তারই মতন 
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নাগ্ল, তবে তার চেযে একটু বেশী কঠিন বেশী মাজিত বালে বোর শাল ১ কিন্ধ ভব গাগা কখন-৭ 

কখন-ও একটু ৯৪৬৫৫৭৮৮০, একটু যেন অভবাতাব আমে আমার (চোখে লাগছিল) ঘণ্টাথানেক না 

দখে। মেয়েদের মেঠাউ খাবা জন্য দুী টাক। বগ্শিশ কবে, আমন! বাচা ফ্ব্পুম _ন|চ ১৭25, পি দিবে 

বাডীব মেষেদের ধ্দনন্দিন কাজেবও নিবাম নেই | একখানা আইচাল। ঘবে উথলী দিথে ধা বম ণণসা 

দুটা মেয়ে চাল কীড়ছে দেখলুম-_ এও যেন এক ধরণের মুহা গ্ামব। হাছা পাহরেণ লক দশনাখা হাথে 

ধৃশী আসে নি | | 

পাসাঙ্গহানের বাবান্দায ব'সে বাস্তাব জন-বিবল শ্প্কাহাণ দিবে 1৯মে গল্প গু কাবা, এমন স্খানে পাখা এল, 

এবদল ছোঁকব| তল্ল। কা'বতি-করতে যাচ্ছে । কোপাব্প্যাগ তাদেল ছাবানেন | হারল দিথে পাব্ণা|গ 

গানে নামে খানিকট। চেঁচামেচি করালেন | তান বাছে উৎসাহ পথে, গান পাপানে একনি এলে খে 

শাস্তে সব আবন্ত করে, আব বাকী কঘজন বসে-বাসে গা দোলাঘ ১ গানের পণটি বলি মাত শপ তত এমনি 

গনল্গবে কতকগুলি উতৎ্কট চীৎকাঁব কবে,যেন এট গনেব পন চাহকান ন। বালে একাগ হাব পলা মাধ ও 

.সটা কতকট। এই ধবণেব শব্ধ নিষে “এ; এ? টিড।, টিচা, টিছ।, টি | গান বড] পলিখাপের গাযাণ, 

মাশঘটী কি, ত| জান] গেল ন। | খানিকক্ষণ পাবে এদেল এই পর্দ পথ গেল ॥ 

১৩। বলিদ্বীপ--তাম্পাকসেরিও, ও গিয়াঞার 
১১174 5491415 উই, পুণপা ৭ ! 

ক, ৫কুড বলিছ্বীপের শিল্পকপাৰ আব প্রাচীন জীবনের বটি পিদ্। পাচান পরাণুর আত ার খা বাণ 

জিনিস আর কাপড-চোপড এ ঘর্ধলে এখন খব তৈরী ভঘ |  এঠস্পঠবের দঙ্গিনে প হবপ্ছলি অপ্দিব নাছ, এসুদাগা 

মামাদের দেখ। হল ন|। ডচদেব দ্বাৰা যখন বশি-বিজ্গম তথ, শথন। ই রচকছের বাছা সববিপবে বাগণু শাদেপ 

'জৌহরের মতন 'পুপুতান” কা'বে আল্মাহুত্তি দেন, এ কথাব উদ্লেগ পরবে কাবেছি। ইচ্ছে থাবীলেপি গিলে তি 

বাত্রেব বেশী কাটাতে পাব। গেল না। 

সাড়ে-সাতটায তাডাঁতাডি প্রাতবাশ সেবে আমবা 10101) সিন তশ্পািপ। (সবি মান কপলম। 

তাম্পাক্-সেরিও-এর ভাক-বাঙলাধ কবি আছেন; আমব| এ স্থানটি দেখে আমবো। থর করিকে সঙ্গে কবে শিখে 

(9171)17 গিযাঞার-এ আসবো । শার। দিনেব মেটব ভাড। ঠিক হ'ল পচিশ গিলছাবে | হাস্পাকি-মিরিও পাহান্ডে 

মধ্যে চমৎকাঁর একটা স্থান, নির্জন, শান্সিবর আবাস-ভমি | একটী ছোটে পাহাডের উপাবে পামাঙগ [হনটা, আশে 

পাঁশে খুব গাছ-পাঁলা, স্থানটা বেশ ঠাণ্ডা । পাপাঙ্গহানের সামনে একটা পোস্তার মতন আনি পিখান কিনে নীচে 

মাঠ রাস্ত। গ্রাম এসবের ক্ুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ে? নদী একটা মাছে, আব বলিছীপেব বিশেমন্_পাভাডেল গ। 

কেটে-কেটে ধানের খেতের স্তব। প্রচুর নারকেল বন। পাসাঙ্গহান থেকে নীচেব উপত্যকাগ একটী চমৎকার 

স্নানের জায়গ! দেখ! গেল। বলিদ্বীগীয়েরা বড়ই ন্নান-প্রিয়। দীপের মধো যেখানে জলের শ্লোতের স্নিপে পেয়েছে) 

সেখানেই ইটের দেয়ালে ঘেরা ক্মানাগার বানিয়েছে । কতকগুলি মকর-মুখ বা! সাদ। নল গিয়ে স্বাভাবিক তোড়ে জল 
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এসে পড়ে, একট। চৌবাচ্চ। ব। হৌজে; তাতে এক বক বা এক কোমব ঝ| এক হাট্র জলে নলের সামনে বাছে 

লোকের। স্নান কবে-বাডতি ছল শধদম। ব। নাল। দিষে ক্রমাগত বেরিষে" যাচ্ছে । এই রকম আানাগার মেয়েদেণ 

দন্য আর পুরুষদের জন্য আলাদ। আলাদ।। রলিঘ্বীপের সভাতার পবিচামক একটি সুন্দৰ জিনিস হচ্ছে এই 

নানাগারেব বাবস্থ।। 

পাসার্পহানের সামনে যে গপনারাকে অবলঙ্গন কবে জানাগাব কর। হামেছে, সেটার নাম তীতা। আম্পুল' ৭ 

'আম্পুল তীথ' | এটাকে গ্ানীয পোকেখ। অতি পবিত্র বাপে মনে কাণে থাকে । বিশেষ উৎসব উপলক্ষো দূৰ থেবে 

বহু স্ানাথা এখানে নাকি এসে থাকে | এই তীথেব পপিহত। সঙগন্ধে একটা “্কিল-পুরাণ ব। স্থানীম কাহিনী আছে, 

সেটি বড়ে। ন্দব | একটী তন্দবী বাজকন্য। ভাব পিহাব একজন খুবক অস্টচবকে ভালো বেসেছিলেন। এই 
গনুচবটাপ মনে মনে বাজকন্তা।কে ভালে। বাসতেন, কিছ্ট ভাব এই বোন ছিল যে বংশ-গীরবে তিনি বাছাব মেখের 

অন্ুপঘন্ত, বাগকন্ঠাকে বিবাহ ঝী'পলে বাজাণ মধাদাব হানি হবে, এইজন্য তিনি বাছকন্ান প্রণয়কে প্রভুব প্রতি 

কতবা হেতু প্রত্যাগা।ন কবেন। বাগবনয| কিন্ধ এতে মর্ম।ন্িক কুদ্ধ হণ, খাব পিতার এই পাবিধদের পাশীদে বিন 

খিশিযে দেন । সুবক এই বিষ পান করেন, আব তথনই বাপাবখ।ন। বুঝতে পাবেন । পাচ্ছে তাব মৃতাতে 

বাগকন্যাব কোন অপথশ বটে, মেহজন্য ৩থনি এহ তাথআশ্লের কাছে বনে গোপনে গ্রণতাগ কববাব জন্য 

পালিঘে? গ্রাসেন। ভাব চিত্রে প্রীত হামে দেবত।ব। এই হাখেব জল খাইনো তাপ গ্।ণদান করেন । সেই থেকে 
এই তীথেব পবিতত। | 

এই ভন্দর শাপ্ডিপুণ স্থানে কদিন কাটিবে কবির খবীব আব নন দুই ভালে। আছে (খে, আমব। আশও 

হলুম | পাসাপ্ণাহানে করিব সবে হরেন-বাবু আব ঝৌপ্যাববা।গ ছিলেন, আব ছিলেন ডক্টব (0 খোবিস। 
সংস্কৃতজ্ঞ এই যুবক পর্ডিতটাব সঙ্দে ইতিপুবেই 

বাডপিণ আদ কহে দেখ হাযেছিল । এই 

(তিন দিন ইনি কবিণ সঙ্গে আছেন উতবেছী 

ভলে। বপতে পাবেন না, কিন্তু কবিকে দ্র চাবটা 

পিষথে নে প্রশ্ন কবেন। ৩ থেকে এব আন্থরিকত। 

আপ মানপিক গভীবত। দেখে কবি খুব খুশী 

হাযেছেন। উরীব খোরিস বপিদ্বীপীঘদের মতন 
পোষাক” পরে বাষেছেন দেখলুম, গাষে কোট 

জাম, মাথা রডীন রুমাল বাধা, পরনে রঙীন লুঙ্গী, 
পাবে চাপলি জুতো । 

তাম্পাক-সেরিউ. গ্রাম ও স্বানাগার খাস তাম্পাক-স্রিও স্থান্টী পাসাঙ্গাহান 
(শ্রীযুক্ত বাকে-কতৃ ক গৃহীত ) থেকে কিছু দূবে, গ্রাম ভাড়িযে', একটী পাতা 

স্োতম্ষিনীর ধাবে। এখানকার ড্রষ্টবা, সমগ্র খলিদ্বীপের মধ্যে একটা অভ্ভত-পূধ বাপার--পাহাড়ের গ| 

কেটে তৈরী কতকপগ্তলি মন্দিব। মন্দির না ব'লে, সমধি-স্থান আর বিহার বলাই ভালো। পাসাঙ্গ হান 
থেকে আমরা মোটরেইক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম । বড়ো সডকে গাড়ী রেখে, রাস্তার বা দিক্ দিয়ে একটা 
চলা-পথ ধ'রে আমর| চ'ল্লুম। খোরিস আর কোপ্যারব্যার্গ আমাদের পথ-প্রদর্শক হয়ে. চ'ল্লেন। সঙ্গে 

স্থানীয় লোকও ছনকতক জুটে গেল। উচু নীচু পথ, ছুই-এক জায়গায় পাথরের ধাপ কারে দেওয়া । , ঘন গাছ- 

পালা, ছু পাশের বাশ-ঝাড় আর অন্য গাছের ভাল কখনও-কখনও মাথায় ঠেকে। খানিকটা এই ভাবে 
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, গিষে, আমর। পাহীডে? নদীটাব পানে এসে পৌছুলন। চমহকাণ দৃশ্য 'এথাতত বি, কহাবিডে। পাখবণের চাবডাব 

আঁশ-পাশ দিষে নদীটা নৃতাচ্ছন্দে বঙ্কাব তলে চলেছে ,কতিকপ্ডপি বডে। বছে। গা আছে, কাছে মনেই শদীব 

৪পারে পাহাড়ের গা, তার পাথব কেটে পলন্ীব মতন জাথণ। বি শিনে, পাচঈী মশদিবেব কাঠামো পাহাডেব 

গায়ে খোদা হযেছে । পাহাডেব পিছনে নাবকেল বন। আব চাবি দিক সবছে ভবািপানের খেত আব বাগ।ন। 

একটার বীশে সাকে। দিনে ন্দীটা (পিনে' শানব। এই আন্দিবের ১77 7907ম 'পীছুলন | এন, 

বঁপিদীপাণ বীতিল দো কহর ওসি ইমাৰ * 

4175, পাঠাব সামনেই এবঠ উগানের মহন স্কান। 

মই থাপে | পাহচপ গাধে £ম পাচার আশিবেপ- 

[১৭ খাপ বণা 2০, সেগুলি আমান আবা।বের, 

১ 

এ পু রর 

জারির 
5 
রখ 

বলিদ্বীপের স্থনাগার 
ললিদ্বাপের আছিভাত বশর ক 

(শ্রীযুক্ত হুরেন্রনাগ কব কতৃ'ক গৃষাত) 

ডচ পত্তিতদের মতে, সেগুলি গ্থানীব বাজাদেন সনাপি। প্রাচীন বনদীপাগ শক্ষবে দ্ট-এক চন কালে পেথ 

আছে, আমরা ত। পণ্ডতে পারলুম না। চিত্রিত মন্দিবপ্তগি গবদীপেব প্রাচীন যুগের মন্পিবের | বলীতে 

অন্যত্র আর এমনটা নেই । এই খোদাই-কৰ। মন্দিবেধ চিন্ গ্রীন দখন শতকের বাগে ৪9 গ্হাবিকেন। 

অনুমান করেন । এই পাহাড়টাব নাম হাচ্ছে 00600 [৬1 প্ত6 কাউ (ব| কৰি) । সনাপিমশির গুলির 



২৪৮ * - দ্বীপময় ভারত 

পাশে পাহাড় কেটে কতকগুলি অন্চচ্চ গুহা তৈরী করা হ'য়েছে। গ্রহাগুলি ছোটো, অল্প-পরিসর, মোটে 

বড়ো কিছু নঘ। স্থানীয় প্রবাদ অন্থসারে, এই গুহাগুলি একজন ত্রাঙ্মণ পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। ড.. 
প্রত্বতাবিকের অনুমান করেন যে এগ্তলিতে একটী বৌঁদধ 
বিহার ছিল। 

গুহাগুলির সামনে কেবল পানের খেত্; পাহাডের 

গাষে, শরেস্তবে খেতে ধান হযে বাঘেছে; পাহাড়ে 

ন্দীটার অবিশ্রান্ত কলরধধনির সঙ্গে টেউ-খেলানে। ধানের 

তাম্পাক্-সেরিও-এর মন্দিব াম্প|ক-সেরিও-এর গুহাব সামনে 
(যুক্ত ঝাকে-কতৃ ক গৃহীত ) (প্রযুক্ত ঝাকে-কর্তৃক গৃহীন) 

শীষেব মধা দিযে হায় যেন একাতানে বাঁশী বাছিযে চলেছে । অতি মনোবম দৃশ্গ। পাহাডের ধাবে 
ঘেশ সজীব সণুজের আব জলের 'এক অপূর্ণ সমাবেশ এ দেখে আমর! মুগ্ধ ভে গেলুম | 

পাসার্গ|হানে ফিবে এসে স্গান সেরে শিলুম।  গতকলা গিযাঞ্জারে 1১০৪০) বেখেন্ট, ইনি গ্কানীম রাজা 
ব। জমীদ্[ব, এ অঞ্চলের ডচ্ €'000181 কন্টেশাবেব সঙ্গ তাম্পারু-সেরিওএ এসে কবিকে নিমন্ত্রণ কাবে 
গিথেছেগ, তার বাডীতে কবিকে গিয়ে অতিথি হাতে হবে অন্ততঃ একদিনে জন্য । কবি, কোপ্যাবব্যাগ, 
দ্রেউএস, আর আমি, এই ক'জনে গিয়াঞ্াবেব দিকে যান্র। ক'রলুম, গিয়াঞ্ারে সেই দিন ব্মার রাতটা কাটিযে” 
পবেব দিনে আব৭ দক্ষিণে 1010) বাচু$ বা 1) 1১792 দেন্পাপার-এ যাত্। করবে । স্থরেন-বাব, 

দীবেন-বার ডক্টর খোবিস, আব বাকে-ব। আমাদের সঙ্গে গিযাঞ্ারে ন। এসে 0১০০৭ উবুদ-এ গেলেন, 
সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখ। কবে আসবেন; এব। গিঘাঞ্ারে থাকবেন না। পথে 1১00101)0 পেজেঙ 

বলে একী গ্রাম পাড়ল। শুন্লুম, এই গ্রামে শ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের কতকগুলি সংস্কৃত তামশাসন 
পা গ| গিয়াছে, গ্রামটা নাকি প্রাচীনকালে এখানকার সভ্যতার একটা কেন্দ্র ছিল। 

গিয়াঞ্রের রাজার পুরো নাম আর পদবী হচ্ছে 7109 810200০ 80008 2০০10) 40007 

হিও| আনাকে আগুও, ৬.রাঃ আগুঙ১ | বেশ স্থপুরুষ গৌরবর্ণ ব্যক্তি, কারাউ-আসেম-এর রাজার সঙ্গে তুলনা ক'রলে 
বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ বলেই ব'ল্তে হয়। তবে বুদ্ধিতে আর শিক্ষায় কারাঙ-আসেম-এর রাজাকেই আমাদের 
বেশী ভালো লেগেছিল। গিয়াঞ্ার-এর পুরী বা'রাজবাড়ীতে এসে উপস্থিত হ+লুম, দুপুরের দিকে । রাজবাড়ীটা 
বেশ প্রকাণ্ড, কতকগুলি মহল নিয়ে। সাবেক বলিদ্বীপীয় প্রায় প্রস্তুত । গিয়াঞ্ার গ্রামখানির কেন্তুস্থান হচ্ছে 



চি হি ড় 
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এই ই াঙগপুরী। রাজবাড়ীটা একটা চৌবান্তাব উপবে। সামনে বাঞ্তাব ওপরে একট পরকাণ কাঠের তথা 
গডে-ছাওয়। আটচালা, তার ছাত আবার এন্পিবেব মরুর মন্ বাকে-এাকি উঃ) পভ | এই আট) লট, 

নলুম বিশেষ উত্সব উপলক্ষ্যে 

'মারগের-লডাইযেব জন্য বাবহৃত 

হঘ। মোরগের লড়াই বলি- 

দীপীয়দের একটা প্রধ্ধান বামন। 

প্রত্যেক ঘুবক বা বিশিষ্ট লোকের 

একাণিক পড়াইথে' মোরগ আাছে। 

প্রাচীন ভাবতে এই মোরগেব 

[ডাই ছি । ব1৬গ| দেশে 9 বত 

গুনে আছে । বলিদ্বীপেব গ্রামে 

প্রত্যেক বাডীতে এই সন মোখগ 

তি যদ্দজেব সঙ্গে পোঘে, আব 

দেব মন্ত্-মস্ত ১বডীণ মত খচান 

(ঢোকে ধেখে দেন, নইপে ছা।ডা 

'পলেই মাবাঘাবি ক'বনে , বপি- 

বাপে গামগুণি এইসব মোপগেন 

ডাকে নিতা মুখবিত । বাজী বেখে 

গড হ'ত, আনেকে সবন্থান্থ হাতি, 

»ব-জিত নিঘে খুনোখুনি প হা 5 | 

হাহ ডচেব। আগেকব মহন 

আব গখন-তখন লড়াইমেব খেল। 

আইন কবে বন্ধ কবে 

(দিহেছে, খালি বহসরেধ কততক- 

গুলি বিশেষ পব-দিনে খেলা হাতে 

পারে। কিন্তু ডচ. পুলিসের 

চাখের আড়ালে লোকে লুকিমে” 

চরিয়ে খুরই এই লড়াই করায। 

আমাদের এই মোবগের-লড়াই 

দেখার স্তরযোগ হয় নি। সমন্ত 

মালাই জাতির মধো এই লড়াই 

পুরা" না| প্রাসাদের বে দণ্ডায়মান গিয়া ণাবের রোখেন 

(পদতলে উপবিষ্ট পনের চে!ক| বাটা হাতে তান্ব লন্কবঙ্ক-নহা। 

ভৎপার্ে তরব(রী-নাহক, এবং পশ্চাতে অগ্ত একজন তা ) 

একটা অত্যান্ত সাধারণ, ছন্প্রিম বন্ধু | ঘবদ্বীপে ও খুন ছিল, এখন আল্প কিছু ব'মেছে 

শোনা যায়; গ্রীষ্ীয় চতুর্দশ শতকেব গোড়ার ঘবদীপের এক বিখ্যাত বাজার উপনান- ছিল 117)00000004, 

'হায়াম্ বুরুক্" বা লড়াইয়ে" মোরগ" । রাজবাটীর কোণাকুণি, মা পাবে, স্কানীন বাজান, গানিকটা গোল। 

জায়গায় বলিদ্বীপের সহজ-স্থন্দরী মেনর কফল-ফুলুরী মাছ শাক-শবজীর পসর| নিঘে বসে) আব চাবি দিকে 

দোকান-_চীনাদের দোকানই বেশী, আর তাছাড়া দুই একথানা গ্ুজরাটী খোজাদেরও দোকান আছে । 

৩২৭ 
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রাজা আমাদের স্বাগত ক'রে নামিয়ে নিলেন । তীর গ্রাসাদের বহির্বাটাতে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কতক 

ঘর আছে, কবির আর দ্রেউএসের আর আমার থাকবার ব্যবস্থ। হ'ল এক-একখানি ঘরে । ঘরগুলি বলিদ্বীপ 

কায়দায তৈরী, মি ইউরোগপীঘ ভাবে সাজানে। | আলাদা কল-ঘর গোসলখান। সব আছে । মোটরে তোপ- 

দ্বার পার হ'য়ে একট! আঙিন।। তার মাঝে একটা ফোযার।, সঙ্গে ফুল-গাছ ; আঙিনায় ঢুকে বা দিকে দালান-য, 

কতকগুলি ঘব, শ্লেটের টালি ঢাকা, এগুলি নিয়ে রাজার বৈঠকখানা আর খাস কামরা । গিয়াঞ্াবেব বাছা, 

কাবাও-আসেমের চেষে বেশী অবস্থাপন্ন বালে মনে হাল। 

একটু বিশ্রাম ক'বে মপ্যাভোজন সার। গেল। স্থানীঘ ডচ্ কণ্টেলার শ্রীধুক্ত [39০71)8 নূস্মা। উপস্থি' 

ছিলেন। বেশ লোক ইনি। 

তাখধপরে এখানে ত কাব। £ 

আমসেমেব মঙতণ পদপ্রদেব মাপ 

আলাপ হৃা'ল। বাজার শিদেশ 

মতন গ্রামেব পদগুডব। 'এ 

উপস্থিত হালেন।  দ্রেউএ 

পূর্ববহ দোভ।যীগিরি কাবণেন । 

এখানকাব পুবোহিতদের মান। 

প্রখেব মধ্যে) আগাকে এখন 

পেতে বসে সন্ধ্যাআহিক গা 

পূজাব সাধারণ অন্ষষ্ঠান গ্ুণি 

দেখাতে হ'ল । আমাদের বৈদিন 

সন্ধ্যার মতন কোনপ অভান 

এদেশের ব্রঙগণদেব মধ্যে আৰ 

প্রচলিত নেই-তান্ত্রিক পুজাই 

এদের অগ্ট্ঠানের প্রধান অঙ্গ। 

পদও্ডর। গায়ত্রী-মঙ্তের নাম শুনেছেন, 

কিন্তু গায়ত্রী-মন্্ধ কেউ জানেন 

ন1। ব্রাঙ্ষণের পক্ষে গায় 

জানাটা অতান্ত আবশ্যক, এ কথ। 

স্বীকার করলেন; আর আমাবে 

এর! অনুরোধ ক'রলেন যে আমি 

মন্ত্রটা এদের লিখে দিলে, এর। 

ভারী অন্ুগৃহীত হবেন। বলি- 

গিয়াঞারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ দ্বীপের অক্ষর জানি না_দেব- 

(শ্রীযুক্ত বাকে কতৃক গৃহীত) নাগরীতে গায়ত্রী, লিখে তারপরে 

এদের কাছে স্থপরিচিত ডচ বানানে রোমান প্রত্যক্ষর লিখে দিলুম--07£ ॥ 117 9516001 20002] 

10970 0০৯52, 00010080711 01015010181) 014৮0008196 ॥ প্রত্যেক শবের আর সমগ্র মঙ্ত্রটার অর্থ 
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এরেজীতে লিখে দ্রেউএস্কে বুঝিষে' দিলুম । ফেউএস্ তাৰ মালাই অ্নাদ কবে লিখে, প্রাদের বুঝিয়ে 

দলেন। এই ভাবে ডচ, পঞ্ডিতেব মধাস্থৃতায সাবিত্রী-দান হাপ। এব। কতকগুলি তাল-পঞেব শি 

'পখালেন? আমরা ত! পড়তে পারলুম না। বেশ পাবার মাজ। তাঁপপাতাদ লোহার খলথন? দিথে 

এক্ষবগুলি লেখ! । ঠিক উড়িয। ব৷ তেলুগ্ত ব সিশ্ছণী পুখিব মহন । চাবখানি পরে একখানি হাটে পুখি 

পদপগ্তরা আমাধ উপহার দিলেন। সংস্কৃত পুথি এই বাজাব কাছে কিছু নই, মব বগপিছাপাম। আৰ 

নবদ্বীগীয় ভাষার পুথি। 

রাজা ব'সে-বসে সব শুন্ছিলেন আব দেখছিলেন | মহাভাবতের কথা উঠল । ভিন বালনেন,। 

%1ট৭ 

বইাভারতের সমগ্র আগারো। পর্ব বলিদীপে নেই, আন্তঃ ভাযাঘ নষ্ট, ভাবত এখেবে হাকে খামি সমগ্র 

মহাভারত পাঠিয়ে দিতে পাবি কি ন|। সভ|, বন, মহস্তা, (দাণ,। কণ, এলা, অভন।সন, ব।জবম2ছ পাপ 

দেশে পাওয| যায় না। বাজাকে দেখলম সে, তিনি সাপাবণ দেব্হবাদে বিশ্বামী। দাশণিক চিন্ছাপ পাব 

বারেন না । দশ লোকপালের কথ হল, ইন্দ, মম, বের, বকণ- এদের আম বা পক বাছা পা তীর 

ঞ 

্ রি 3... ন্ 
খু 

? 

" 2 
্ ) 

'তোপে৪" বা মুখদ-পরা অভিনেহার দল 

পুরোহিতদের জান! নেই; রাজা আমাকে অস্টারোধ ক'রলেন যেন আমি দেশে ফিরে গিয়ে 'ইনড্রাস্চাউআ।? 

( ইন্দ-স্তব ), “ইয়ামাস্টাউআ” ( যম-স্তব ), 'ক্নেরাস্টাউআ? (কুবের-স্তব ) আরি 'উারুনান্টাউআ।? । বরুণ-স্থব ) লিখে 

পাঠিয়ে দিই। দেশে ফিরে আমি এই সব দেবতার ধ্যান আর প্রণাম রোমান অক্ষরে পিগে পাঠিঘে দিয়েছিলুম ; 

আর সং্কত মহাভারত তো৷ ওখানে কেউ পণ্ড়তে পারবেন না, তাই ছবি র়ালা বাঙল! বহাভারহ আগ রামায়ণ 
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পাঠিয়ে দিয়েছিলুন | রাজ! আমাদের মাঝে-মাঝে দ্বই-একটা প্রশ্ন করেছিলেন খুব গভীর ভাবের প্রশ্ন সেগুলি ন, 

ইন্দ্রলোক কোথাঘ ৮ নিক্ষব্রগুলি কি ?--এই' ধবণে প্রশ্ন । প্রশ্ন কারে ইনি উত্তরের অপেক্ষা রাখেন ন।__অন্থা প্র: 
এনে ফেলেন | ভাবে মনে হ'ল, পুবাণোক্ত বর্ণনাকে তিনি বাস্তব সত্য বলেই গ্রহণ কারেছেন_-তাইতেই ভি, 
শ্থখী, অন্য জিজ্ঞাস| তীর মনে আসে ন| | 

রাজবাডীন আনার লাঁগোঘ। সদব তোরণ-ছ্বের পাশেই বড রাস্তার উপরে একটী একতা না. 

সমান ্টচ 19151119) ব| ছতবী আছে বেশ প্রশস্ত স্থান এটী, চাবিদিকে খোলা-এখানে বাসে-বাঠে 
সামনেব চৌবাস্তাম লোক-চলাচল দেখ ঘায়, রাস্তার এধারে মোরগ-শড়াইঘের আটিচাল| আব বাজ।ণৎ 
বেশ দেগ! সার । আমাদেব আলপ-্টালাপের পৰে এই 1)৮৮1110)1-এ পদগুদের খাওয়ানো হাল। 

কল।-পাতাপ ভাত তবকাবী দ্রিঘে গেল, এব| ব। হাতে পাতাট। ঠোঙাব মতন করে তুলে ধবে, ডান 
হাতে তে লাগলেন । পদগুদেব সেবার পবে, ছতবীট। সাক ক'বে দেয়! হ'ল, কবির জন্য একখান। 
চেমাব এনে দিলে, তিনি ছত্পীণ উপবে উঠে বসে বান্তাব লোকজন একটু দেখতে লাগলেন । এদেশের গণ্ত- 
গ্রামের জীবন-প্রবাহেব সঙ্গে তাব চাক্ষুষ পবিচম কবাবাব এই-উ ছিল প্রকু্ট উপাঘ__ভীড়েব মধ্যে নেমে গিথে 
দেখ। তার বধল খাপ স্বাস্থোব পক্ষে সম্থব ছল ন|। বিকালটা এই ভাবে আলোচনা আব বিশ্রামে 
কেটে গেল। 

সন্ধা।ন বাকে-বা, ধীবেন-বাব্, কোপ্যাববাগ আর খোবিস্ উপুদ থেকে ফিরে এলেন ॥ কবিকে দেখাণার 
জন্য গিযাঞ্গাবের বাজ| সন্ধ্যায নাটক ঝ| মাত্রাৰ আযোজন কঃবেছিলেন | মুখস পাবে এই নাটকের অভিনয হম, এই 
মুখস-পব| অভিনঘের নাম 118 পিতাপেও? | যাযাবর অভিনষ হ'ল, আ।মবা থে বাউরে-বাড়ীর মহলে ছিলুম, 
তার পাশে আর একট! মহলেব প্রশস্ত আঙিনামু। অভিনধ দেখবাব জন্য গ্রামের ছেলে বুডে। মেয়েদের খুবই ভীড 
হাযেছিল। এক পাশে তাঁদের ন্বপাতি নিবে গামেপানাবাদকের। বসে; অভিনেতাদের জন্য মাঝে খানিকট। 
জাযগা খালি বাখ|, লঙ্গাপন্থি সাব দিখে কতকপ্চলি চেঘার পাত--রাজা, কবি, আর অন্য অভ্যাগতদের বসবাঁব জন্য , 
আর অভ্যাগতদের পিছনে আর সামনে, আসরেব পাশে, গ্থানীঘ পোকের! আর রাজার অন্টচরেরা দাডিযে। মিষ্ট 
গামেলানের বাজন। শুষ্ক হতে আমব| গিষে বাসলুম। নাটক অভিনঘ হ'ল, অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন । 
খালি এই পার্থকা যে, অভিনেতার৷ মুখস পারে। মুখস পরে মাত্র! ব| নাটক করার রীতি ভারত থেকেই গিয়েছে। 
হয় তো বা মুল অস্টিক জাতির মধোই এই ধরণের চিত্তবিনোদন ব| ধর্মাষ্ঠানের উপায় উদ্ভূত হ'য়েছিল। 
এখন? পশ্চিমের রামলীলায় বাক্ষস 'আব বানরদের মুখে এই রকম মুখস পরবার, আর রাম সীতা লক্ষণের মুখে 
বর্ণচর্ণ মাথিদে' সাজিয়ে' দেবার প্রথ| প্রছলিত আছে। আসাম-অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে” 
ধর্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সন্রগুলিতে , আসামী ভাষায় মুখসকে ছে 1" আর মুখস পরে নাট্রাভিনয়কে “ভাগনা' 
বলে; বাশের টাচাড়ীর কাঠামের উপর এই-সব মুখস চিত্রিত হয। আবার ওদিকে ছোটো-নাগপুরে সেরাইকেলা 
রাজোও মুখস-পব। নাচের রেওয়াজ আছে, তাকে “ছৌ' নাচ বলে। তারপর, স্থদূর কেরল-দেশে মালাবারেও মুখস 
পরে বা মুখেব উপর-ই রও-চঙ লাগিরে মুখস একে, 'কখা-কলি' ব'লে এক রকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত 
আছে ' মুখস প'রে ব| মুখসের পরিবর্তে মুখে রঙ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট বস্ত। বলিদ্বীপ আর 
যবদ্ধীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয; হালকা শক্ত কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান্ রকম রউচঙ কর! থাকে, চোখ 
ছুটোতে ছে দা থাকে তাই দিযে অভিনেতা দেখতে পা, আর মুখসের ভিতর দিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ- 
মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতরে পুরে মুখসটা ঠিক ক'রে আট্কে রাখে । যবদ্ীপ বলিদীপের এই- 
সব কাঠের মুখস এদের শিল্পের একট। চমৎকার নিদর্শন-বস্ত হ'য়ে আছে। মুখস পরে অভিনয় জাপানের প্রাচীন “নো 



বলিদ্বীপ--তাম্পাক্-সেরিউ্ ও গিয়াঞ্জর ২৫৩ 

॥টকেরও একটা অতি বিশিষ্ট বাপ।ব; জিনিসটা চীনে-৪ আছে, আর চীনের একে মুখে আনান বড ৭৭ 

»খসের কাজ চালায় । এ ছাঁড়। কঙ্খোজ আব শ্টাম-দেশেগ আছে । | 

ধে নাটকটী হ'চ্ছিল, শুন্লুম তাব আখ্যান-বস্থ ঘবদীপেপ প্রাচীন ইঈত্হাস নিযেমছপাহহ নগবের বা 

বিজয়ের চরিত্রের কোন ঘটন। অবলশ্ধন কবে। অবট। ভালে। পঝতে পালন না। আটকের আবে দন 

শাষ্টেক সঙ এল, এর। বেশ হাঠ্তরসেব অবতাবণ। ক বতে শাগ্লন দেখ বখাবাত। এবটও পুন পাবছিল্ম না, 

*বে এদেব কথাধ শআ্োতৃবগেব ঘন ঘন হাসি থেকে বুঝলুম ঘ অভিনমে উদ্দেশ্বা সিদি ভালোই হচ্ছে মাদও 

মদের কাঁছে একটু বেশী অঙ্গভঙ্গী-দুক্ত, একট খোচা! বে আব চিমটা বেটে হাসান গোছ আগ 

এটকের কথাবার্তা চ'ল্ছে , সপ্দে-স্গে গামেলান বানাব ৪ বিবাম নেই । দশক আর আহার নিবিছ টিতে 

এনছিল। একট| বিষ বেশ লক্ষা কলম খাও রা কপিপপ দ্টি গাবর্ণ কাবোছিণ এত এঘনেশিকায 

পানর! বাচ্ভ। এসেছে, কিন্ত হৈটৈ টেচানেচি কিছুই নেই) ছেলেপুনেবা৪ বেশ এঙ্থাক ভাবে হবাতার সে বামে ব। 

রর 

15" | 

দিযে; আসবে বাজে গোলমাল মোটেই নেই । 

9১৩টাকে বেশ সভ্য আব আনম্মসমাভিত বলে 

(বাধ হ'ল, এদেব চবিনেব এই গ্ুণটা বাধ-বাব 

পণীন্্নাথেব সাধুব।দ অজন কা'বলে। 

ঘাআ। চল্তে শাগল। ঘণ্টাগানেক পরবে আমব। 

শাহাব কবাতে গেলুম | বাছাব আতিথি হাথে 

এসেছেন একজন উচু চিত্রকর -(1)7001105150116006 

1101111১7৮0 | গুণী সবক, এ আব যবদীপ 

+ড| ভালে। লেগেছে, বাদঙ৬এগত ্'ম।সপারে আছেন, 

পশীতে আরও ছ্ভ-মাত মাস থাকবেন, ৬ কাছেন। 

“প সঙ্গে গালাপ কাবে বেশ খশী হয গেণ। 

'আহারেব মধ্যে দেউএস্ বাজাকে ধন্াবাদ দিযে 

মাধ কবিকে সংবর্দন। কবে, মালাই ভামাঘ একটা 

ক্ুত। দিলেন । রাজ। তাব উন্তব দিলেন, দেউএস্ 

আামাদেব জন্য ইংবেজীতে তবজম। কবে দিলেন। 

পাজার প্রধান বক্তবা-_বলিদ্বীপেব লোকেব। আব 

ভাবতের লোকের। একই বংশের , ভারতের সঙ্গে এই 

সংঘোগ তীরের কাছে গৌরবের বস্ত, কবির 

শগমনে এই গৌরব-বোধ, আর তদন্ুপারে কা 

ক'রে যাঁওযা, বলিদ্বীপের লোকদের মধ্যে যেন প্রসাব 

লাভ করে। কবিকে এর উত্তরে কিছু বলতে 

হ'ল--তিনি ব'ললেন যে তার এই বলিদ্বীপ আর" 
দবদ্ীপ ভ্রমণ পিতৃপুরুষদের থণ কথকিৎ পরিশোধের জন্াই তিনি করতে এসেছেন; নে প্রাচীন ভাবত এই সম 

দূর দেশকে ভারতের আপনার জন ক'রে তুলেছিল, তীর ভ্রমণ সেই ভারতের প্রতি রুতজ্ঞত!-প্রদশনের ছগ্য” আর 
সেই ভারতকে বোঝবার 'জন্য-_-আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে মার ভারতবর্ষে স্দৃচ কারে তোলিবার জন্য । 

পুশন-পুরী 

( লেগোহ্-নৃত্যে এইরূপ পোষাক পরে) 



২৫৪ দ্বীপময় ভারত, 
রা পা প ঁ 

০ পাত পা শা কত শা রখ এল উতি 9. ০৫8 ৬ শিরক 8 কর টি, ডি | তি তি ডি দা 35 জি! এতে ও ভি পি কি, লি সর্প বত ৬ টি তল প 

থাওয়ার পরে রাজার বৈঠকথান। আর ভিন শালার বার নাভি আর (একটা নি হা'ল_], রী 

“লেগোঙ নামে এক রকমের নাচ। ছুটা ছোটে-ছোটো! মেয়ে খুব জমকালো কিংখাবের পোষাক পারে » ব 

মাথায় সোনার আর ফুলের মুকুট পাবে নাচলে। এই নাচে মেয়ে ছুটার হাতে ছুখানি জাপানী পাখা ছি. 
একট্ুখানি 68:06 ব। অদ্ভত ভাবেব লাগলেও, এই পাখা-হাতে গন্ভীর-ভাবে ক্ষুদে*ক্ষুদে ছুটী মেয়ের ন,. 

মোটের উপর বেশ স্ুরুচিকর আর সুন্দর জিনিস বলে বোধ হ'ল। এই নাচ নাকি বাবে। বছরের উপরে 

মেয়ের নাচে না। 

স্রেন-বাবু, ধীরেন-বাবু, কোপ্যারব্যার্গ, খোরিসঃ এরা নাচ দেখে মোটরে ক'রে গেলেন ক্লুঙকু$-:, 

সেখানকার পাসাঙ্গাহানে থাকবেন, আব ক্লুঙরুঙ থেকে স্রেন-বাবু বিশ্বাভারতীর কল।-ভবনের জন্য কি' 
প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দব্য কিনবেন । রাজ। তারপবে রাত্রির মতন কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন । আমণ। 

যখন শুতে গেলুম তখন রাত বারোট।। 

১ল| সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বৃহস্পতিবার ।-- 

সকালে কবি রাজবাড়ীব উট ছতরীতে বসে লিখতে পাগণেন, আব নীচেকার বহমান জীবনম্বোতও দেখ, 

লাগলেন । বেশ ঝির-নিবে' হওয়। বইছিল, ব'সেবাসে সঘঘ কাটাবাঁর পক্ষে জাঘগাটী বেশ। রাস্তার লোকেণ। 

ভারতবর্ষ থেকে আগত মহাগুরু বালে তার দিকে মমন্বমে দৃষ্টিপাত কারে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের সহজ ভদ্রতাভ্ঞণ 

এমনি যে, রাস্তায় দাড়িযে' হা কবে তাকিয়ে দেখবার জন্য এর। মোটেই ভীড় করছিল ন|। বাজার সঙ্গে এব « 

প্রাতরাশ সার গেল। ভারতবর্ষ আর বলীব হিন্দুর্ম, বলিদ্বীপের সাহিত্য, এই সব বিষযে আপাপ হগ। 

খেতে-খেতে শুন্লুম, হিন্দু শূরদের মধ্যে গোমাংস-ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ নয় তবে উচ্চ-জাতির লোকেব| খা না৷ 

বলিদ্বীপেব ভাষা, "প্রাচীন যবদ্বীপের কবি-ভাষার মতন, নানা সংস্কত ছন্দ প্রচলিত। কবির কাছে রাজ সংস্ত্বত 

প্লোক শুনতে চাইলেন । কবি দ্ুই-একট।| শ্কোক পাঠ ক'বতে, রাজ। শ্লোকগুলির কি ছন্দ, ত। জানতে চাইলেন । 

একট শ্লোক ছিল শাদূল-বিঞীড়িত, শুনে রাজ বল্লেন ির্ডুলাউইক্রীডিটা'; আর আরও দ্রচারটে 
সংস্কৃত ছন্দের নাম ক'রলেন। কতকগুলি ছন্দের নাম যেন নোতুন লাগল; কবিও বললেন যে এই ছন্দগুলিব 

নাম তিনিও শোনেন নি। হয তে! এগুলি যবদ্বীপেরই প্রাচীন কবিদের সষ্ট। 

রাজ| আমাদের এক-এক খণ্ড ক'রে বলিদ্বীপের তাতে বেন! লুঙ্গীর মতন রঙীন সুতোর বস্ত্র উপহার দিলেন । 

কু,ঙকুও-এ একটা স্কুল খুলতে যাবেন ব'লে রাঁজ। কবির কাছ থেকে বিদায় নিলেন । তার পরে আগি দ্রেউএস্-এর 

সঙ্গে বাজারে একটু ঘুরলুম । সকাল-বেল।র ভর৷ বাজার, বলিদ্বীপের জীবন-যাত্রার সচল চিত্রীবলী যেন। সামনে 
রাজাব এক পারিধদের বাঁড়ী। এই পারিষদটী আবার মন্দিরের একজন পপামাঙ্কু' ; মাথায় ঝুটাবধ। 

এই বাক্তিটী গ্ভীর-ভাবে বাড়ীর দাওয়ায বসে আছে। অতি সুশ্রী কতকগুলি ছেলেমেয়ে ঘোরাখুরি ক'রছে। 

বাড়ীর বাহির দেওয়ালে একটী জিনিস দেখলুম-_একটী মোরগের দেহ ভানায় পেরেক দিয়ে দেওয়ালে লটকানে!। 

শুন্লুম, অস্থথ-বিস্থথ হ'লে, ভূত-শাস্তির জন্য মোরগ বলিদান দিয়ে এই রকম ক'রে দেওয়ালে লাগিয়ে' দেয়। 

এইরূপে অপদেবতার বশীকরণ ব৷ বিতাড়নের ব্যবস্থা কোনও বাড়ীতে যে হ'যেছে, তা দ্রাণেক্িয়-সাহায্যে দূর থেকেই 
বুঝতে পারা যায়। বাঙলাদেশে আর বিহারে কোথাও কোথাও গ্রামে মহামারী-রূপে ওলাউঠা দেখা দিলে, একটা 
ছাগল মেরে তার চামড়ায় খড় পূরে, উচু বাশের মাথায় টাডিয়ে' রাখার রীতির কথা মনে পণ্ড়ল। 

দুপুর হ'তে চলে, কল,ওকুঙ থেকে স্বরেন-বাবু আর অন্য সবাই এলেন। তারপরে আমরা দক্ষিণ-বলীর প্রধান 

নগর 1390990% বাছুঙ বা 1) [১559 দেন-পাসার অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। পথে 09০৫৭ উবুদ গ্রামে 



বলিদ্বীপ-_বাছুঙ. ও উবুদর ২৫৫ 

দানীয় 1১০9088ঘ%, পুঙ্গব ব| জমীদার মহাশযেব বাড়ী হযে গেলুনা এই জমীদাব খা শু বাজাটা 

'লিদ্বীপের একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি । এর পৃব৷ নামটা হাচ্ছে 0706 1২700. 11601560100 007৮ 201 খিডে 

[কে চকর্দে হখবতী”। ইনি ডচ্ ভাষ। বেশ ভালো জানেন, মার বাহাবিধাঘ মে বাজকীয বাবস্থাপব-সত। আছে, 

এামাদের দিল্লীর সভার মতন,_তাতে ইনি বলিদ্বীপেৰ প্রতিনিরধি-কপে মান। বলিদীপেব বীতি-নীতি চায-ণ।সেণ 

কথ| পোঁষাঁকের কথা নিষে ইনি ডচ. ভামায কতকগুপি প্রবন্ধ পিখছেন, সেগুলির ইৎবেজী অঞ্বাদ৭ প্রকাশিত 

»যেছে। দিন ছুই পরে উবুদে এরই বাড়ীতে এব এক পিতুবোব ইর্বদেহিক কিয। হবে_ তিন-চাৰ মস আগে 

াব মৃত্যু হ'য়েছে, এতদিনে দেহের অগ্রি-সংকাঁর হবে, তদুপণক্ষে একটা বিবাটি উৎসব জামবে। আমবা বাদ থেকে 

?-তিন দ্রিন ধারে মোটরে ক'বে এসে এইসব ব্যাপাব দেখবে | পুর্ব গ্থবতীব সঙ্গে ইতিপুরে বাঙলিন গর্বের 

পাড়ীতে শ্রাদ্ব-উপলক্ষে বলীতে আমাদেব প্রথম অবতবণেব দিনই আপ হয়েছিল । এব বাডী আেবেলে চে, 

£নি শামাদেব স্বাগত ক'রলেন, তবে তব বাডীণ গ্িখ-কর্ম উপপক্ষো হিনি বছে। বেশী বাধ ছিলেন | চরণ 

।থ|বিস্ এর বাডীতে অতিথি হ'দে ছিলেন, ইনি আমাদের মঙ্গে নিষে ঘুবেধুবে মন পিখালেন। খায় কি ১0 | 

উপুদেব পুঙ্গবগৃহে এইরূপে খানিক বিশ্রাম কারে, আনব বাদ চঘজিনুথে প্রস্থান কাবল্ম | দিগা পৌনে ৪০ 

এ|ন্দজ খাদুঙে পৌঙ্ভানে। গেল। 

১৪। বলিদীপ- বাদ ও. ও উবুদ 

বাছুঙ দক্ষিণ-বণীর সব চেয়ে বডে। শহব। সমগ্র বণিদাপে উউবে।গাঘদের জছা একমায় হোটেল এভ পা9ি6 এই 

গোল। হয়েছে । শহবটী আকাবে ব। লোক-মংখ্যাঘ ঘে খুব ুহঃ হা নখ । একটা প্রবান সক, মাপা।রণ কতক গুপি 

দোকান, ফল-তরকারী-মাঁছের বাজার একটা, কতকগুণি সবগাণা আপিস_এঠ শিমষেই শহব | আমাদের থাকবার 

ব্যবস্থা হয়েছিল এখানকার সহকারী-কন্ট্রোলাবেন বাডীতে_তিখশ বাটা এই কমচাবীব দখলে আসেনি । 

ইউরোপীয় হোটেল থেকে আমাদের খাবাব পাখাধাব পান্দোবশ। হয। বাডীটা (বেশ, গামা হানেপ 

মতন, বেশ একট! বড়ো! হাতার মধ্যে । 

বাঁপায় নিজের! তিন-চার দিনের মতন গুছিষে ট্রছিঘে' শিবে। শহণ দেখতে পেগলুস। চীন। দোপ(নী নেক । 

মুদিখানার দোকান, মণিহারীর দোকান, শিল্প-কাঁজের দোকান, শব চীনাদেব। বিলিতি কাপড়ের দাকান হচ্ছে 

গুজরাট খোজাদের। পথে এক চীন| ফোটোগ্রাফওযালার দোকানে বলিদ্বীপেব লোকজন আব জাবন-যাজ্ঞার 

বিস্তর ছবি দেখলুম | দু-তিন দিন এই লোকটার দোকানে গিগে আমরা বোছ-বেছে কিছড় ছবি কিনি। লোকটার 

সঙ্গে বেশ ভাব হয়। আধা-বয়সী, এই দেশেই বসবাস আরম্ভ কবেছে, একটা বলিদ্বীগীঘ মেয়েকে নিয়ে সংসার 

পেতেছে, ছেলেপুলে হয়েছে ।-_স্বদেশের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই । 

তারপরে বাজারের চত্বরে গেলুম। একটা বুড়ো-গোছের গুঙ্রাটী খোজার কাপড়ের দোকানে উঠলুম। 

স্বদেশীয় ব'লে এরা অত্যন্ত খাতির করলে, জোর কারে সোডা লেনেও খাওয়ালে । বোঙ্বাইয়ে'- খোজাদের 

ধান পাঁচেক দোকান আছে বাছুঙ-এ। রবীন্দ্রনাথের বলিদ্বীপে আগমনের কথা এদের মধ্যে কেউ-কেউ 

সুনেছে। এতগুলি ভারতবাসীকে দেখে এরা ভারী খুশী হ'য়ে গেল। যে দোকান্টীতে আমরা প্রথমে উদ্ি, 



২৫৬ দ্বীপময় ভারত 

তাব মাপিকের নাম ফিদা হোসেন । লোকটী বেশ। প্রাফ বিশ বছর বলিদ্বীপে কাপড়ের কারবাব ক'রচে .. 

এখন বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক হযে দাড়িযেছেন। বাছুঙ শহরের একটু পৃবে, সমুদ্রের ধারে একটী বাগ।”- 

বাড়ী কিনেছেন, তার এই বাগান-বাড়ীর কাছেই মাল নামাবার ছোটে একটা বন্দব শে, 

নিজেব মোটর ক'রে ফিদ। হে(সেন আমাদের সেখানে নিষে গেলেন । একজন ভাবতবাী এতদৃরে এসে কেমন ক" 

নিজের প্রতিষ্ঠ। কবে নিঘেছেন ত। দেখে ভাবী আনন্দ হ'ল। ফিপ| হোসেন আব তার সঙ্গেকার একটা গুজব।” 

দোকানধারের কাছ থেকে বলিদ্বীপের সম্বন্ধে ছুচারটে ট্রকি-টাকি খবর পাওয। গেল। ১৯০৮ সালে ডে, 

মানোঘাবী জাহাজ খেকে বাছুঙ৬ শহবে গোলাবর্ষণ করেছিল, সে কথ। আমাদের ব'ললেন। বলিদ্বীপেণ 

গোকেদেব খুবই প্রশংস! করলেন । বল্লেন, মে লোগ অচ্ছে ঠৈ, কৌন বহুৎ বহাদুর হৈ, উর হিন্দু আদমী ঠৈ, 

ইপ্ বাস্ছে উন্নে সব বই ঠৈ-বেশ লোক এব, জা'ত হিসাবে খুব সাহ্পী, কিন্তু এব| হিন্বু তাই এদের মদে। 

উবুদে নারীগণের শোভা যাত্রা 

( শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ কর কতৃকি গৃহীত ) 

ধৈয খব।' এদের দেশে বর-ক'নে পরম্পরকে নির্বাচন ক'রে নেধ। বিবাহের রীতি অতি সরল, আর বিবাহ- 
ভঙ্গ সহজেই হঘ। বাপ মার অমত হ'লে, বিবাহেচ্ছু ছেলে আর মেয়ে কোথাও পালিয়ে? গিয়ে একত্র বসবাস 
করে, আর তাতেই তার! বিবাহিত ব'লে গণ্য হয। বিয়ের সময়ে পদগুরা আসে, মন্্-টন্ত্র পড়ে । আমাদের 
একটী খুশী করবার জন্য ফিদা হোসেন আমাদের ব'ললেন, “বাবু-সাব, এর! হিন্দু বটে, কিন্তু এদের কতকগুলি আদং 

বড়ে। খাবাপ, ভারতবর্ষের হিন্দুদের মতন এরা শুদ্ধাচারী নয়। আমরা বলিদ্ীপে খালি 'সৈর, বা ভ্রমণ 
ক'রুতেই আসি নি,_এদের রীতি-নীতিও দেখতে এসেছি, এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা আছে কিনা 
শাস্ত্র-টান্ত্র কি আছে সে-সব দেখাও উদ্দেশ্ট, এই কথ শুনে ফিদা হোসেন বল্লেন যে, বছর কতক পূর্বে ভারতের 
একজন সাধু বা পণ্ডিত বলিদ্বীপে এসেছিলেন, তার উদ্দেশ্ঠ ছিল সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করা; তিনি আচার-পরায়ণ ব্যন্ছি 

ছিলেন ফদা হোসেন যত্ব ক'রে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি নিজে রেধে খেতেন। তবে যেরকম সংস্কৃত 



বলিদ্বীপ-_বাছুঙ্ ও উবুদ হয 
"৯ শাশিিশিপিশী আশি শি এ 

পইয়ের খোজে তিনি বলীতে এসেছিলেন, সেরকম বই তিনি পাননি । উ.+ নামটা কি, আব কোন প্রদেশের 

পাক ছিলেন তিনি, ফিদ| হোসেনের মনে নেই | ভাব বাগান-বাডী, মালের গুদাম সব (েখিমে' রন নি 

খামাদের ফিরতী পথে নানোর' বালে একটা গ্রামেব ভিতবে নিষে গেসেন। সেখানে একজন গপ্থাদ টেডি 
মিস্ত্রী আছে, সে চমকাব মৃতি তৈরী করে থাকে | ধিবিতী পখে, সমুদ্রেব তীব আব বাঢ5 শহবেব মাঝে, ী ও 

একটী ছোটো রান্তা ধারে, সানোর গাধে আমাদের ঘোটব এল । কাঠেব মিদ্ষিব বাড়ীতে ছোটে। বডে। 

শনেকগুলি মৃতি দেখলুম,_ সম্পূর্ণ তৈরী, আধা তৈথা, সবে হাত দে হযেছে, নানা অবস্থায় । তিনচাব জন 

সহকাবী কাঁজ ক'রছে। শক্ত ভাবী কাঠে তেবী সব মতি । ভবেন-নাপ ধিশ্বভীবতীব কলা-ভবনেন জন্যা প্ুটী তিনেক 

উবুদের উৎসব-ক্ষেত্রে আগত জনগণ 

(শ্রীযুক্ত হুরেন্্ন।থ কব কতক গৃহীত ) 

মুত্তি কিনলেন । এই খোজার! আমাদের হয়ে, বালেকী য়ে দরটা ন্যাধা না +স| কারে দিলেন । িব। তোমাদেরই 

সমধর্মী, এদের মধ্যে আবার পদণ্ড আছেন, সাহেবদের কাছে ঘে দাম শা দি পাম নিতে পারবে না)” ইত্যাদি 

বলে। বাঁছুঙউএ ফিরে এর! আমাদের বাসায় পৌছে" দিষে গেলেন, আব। রবীন্দ্নাথেব সঙ্গে দেখ। কবে গেলেন । 

দ্রেউএস্ এদের সঙ্গে মালাই ভাষায় আলাপ ক'রলেন, ববীন্্নাথেব সঙ্গন্থে ঢ-চারটে কথা বাললেন। এব কবিকে 

অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলেন । পরে একদিন ফিদ| হোসেন স্বয়ং আমাদের জন্য দ্বদেশীয় গাদা চাপাটি কোর্ম। 

হালুয়া প্রভৃতি এনে দিয়ে গিয়েছিলেন । বিদেশে এসে গুদ্ররাটের এই মুসলমান বণিকদের কাছে আমর। থে গদ্যত। 

ঘে সৌজন্োর পরিচয় পেয়েছিলুম সে কথা মনে হ'লেই তার জন্য আমরা বিশেষ রুতজ্ঞত। অ্ঠভব কবি । 

সন্ধ্যার সময়ে কোপ্যারব্যার্গ তার পরিচিত একজন প্রাচীন-বলিদীপীঃ শিল্প-দ্রব্য-বিক্রেত্রীর বাডীতে নিয়ে 

গেলেন। ছোটো শহরটার সদর রাস্ত| ছাড়িয়ে" একটা গ্রামা পথ দিয়ে থাঁনিকট। গিয়ে আমর! এই বাড়ীর কাছে এসে 

পৌঁছুলুম। কতকগুলি বাগান পেরিয়ে' বাড়ীর সামনে আসা গেল। অন্ধকার পথ, দুপাশে কলা-গাছের চণ্ড| পাতা, 

আমরা জন চারেক লোকে কথা কইতে-কইতে চ'লেছি, রাস্তার কুকুরগুলে! ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে-ডেকে পালাচ্ছে 

৩৩ 
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বাডীর কাছে পৌছুতে গুহম্বামিনী একট! হারিকেন লন নিযে এসে আমাদের প্বাগত ক'রলে । আমাদের বৈঠকখান, 

নিযে বসালে। বৈঠকখান। মানে, একটী ঘরের সামনেকার দর-দালান। একট। টেবিল পাতা, আর তার উপরে এক?। 

কেবাসিনের টেবিল-আলে। জ'লছে। আশে-পাশে কতকগুলি চেয়ার আর মোড়।; আব ইংরেজী বিস্কুট ন| কিসে 
বিজ্ঞাপনের ছবি একখান। দেয়ালে আটা । গৃহম্বামিনী আমাদের খাতির ক'রে এনে চেয়ারে বসালে । আর ছু-তিনটা 

লোক ছিল, ছোকঝ|, বাড়ীরই ছেলে । একটী ছেকরাকে বেশ শ্রীমান্ বুদ্ধিমান বলে মনে হ'ল । এর| দুজনে বদ 
ঘুবদবীপীর অঞ্চরে মুদ্রিত “কবি” ঝ| প্রাচীন যবছ্ীপীঘ ভাষায় কি একথান। বই পড়ছিল। আমাদের বসিণে' 
পিবে, বাড়ীব কত্রী ব্ন্ত-সমস্ত হ'থে আমাদের জন্য পানীয আনাতে দিলে। পবে পানীয় এল'; কাছে-পিথে 
কোন৪ দোকানে লিমনেড পাওব। গেণ ন|, তাই তাব বদলে কয বোতল বিষাব এনে হাজির ক'রূলে- আমাদের 
ডচ. বঙ্গব। তাব সদ্বাবহাব কার্তে কৃষ্ঠিত হাপেন না। গৃহকর্রী তাব পবে ভিতবের ঘবে গিয়ে” আমাদের 

শোভ।যত্রয় ন।রীগণ--আংশিক দৃষ্ 

(শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ কর কতৃক গৃহীত ) 

দেখাবাব জন্য তার বিক্লীর জিনিস-পত্র সাজাতে লাগল। গৌরবর্ণ মোটা-সোট| প্রৌটা রমণী, স্থুন্দরী 

বল। চলে, চওড।-লাল-পেড়ে সাড়ী প'রে দাঁড়ালে, আমাদের দেশে যে কোন অভিজ্ঞাত ঘরে গিন্নী-ম। 

বলে মনে হতি। এ মহা বাস্ত-সমস্ত হ'য়ে চলাফেরা ক'রতে লাগল। কোপ্যারব্যার্গের আর দ্রেউএসের 

মধ্যস্থতা আমি ছোকব| দুজনের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম | ছোকরাদের মধ্যে যেটাকে বেশী বুদ্ধিমান ব'লে মনে 

হ'ল, দেখলুম যে সেটী বলিদ্বীপের ভাষায় রচিত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য বেশ পাড়েছে। 

যে বইখানা পণডছিল সেখাঁন। হ'চ্ছে যবদ্বীপে ছাপা! প্রাচীন কবি-ভাষায় রচিত [306 1)1০68 (“বরট” ব| "ক্রট 

জুঁড ) অর্থাৎ 'ভারত-যুদ্ধা' ব। মহাঁভারত-কথা | রামায়ণ মহাভারতের সমত্ত ঘটনা আর পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধে 

দেখলুম যে ছোকরা খুব খবর রাখে । “সটিআকি' বা সাত্যকি, 'বুরিত্ীউঅ? বা ভূরিশ্রবাঃ, “ক্রেপা” বা! কৃপাচার্ধ, 

“স্থসাম” বা স্ুশর্ম/ “জেম্তাডিউম্না” বা ধৃষ্দা়, “সালিঅ? বা শল্য, 'সলুঅ' বা শান প্রভৃতি মহাভারতের অপ্রধান 
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'পাত্রদের সম্বদ্ধে এমনি সহজ-ভাবে উল্লেখ কবে ধেতে লাগ্ল, যেন এরা তার কন্ই' পরিচিত, দেখে আমি ভে 
ধিশ্মিত হ'য়ে গেলুম । ক'জন বাঞালী হিন্দুধবেব ছেলে এখণ সাতাকি ব। কুপ(চাষেব বা খবের সন্ধে সুস্পষ্টভাবে 

কিছু বলতে পারে? অথচ এত দূরে এব এই মহাডাবত থেকে কতটা ন| বস পেয়েছে, মে এমনি কবে তাব 

খুটি-নাটা নান। কথ। ধরে আছে । আমব| াবতবম থেকে এসেছি, ভাবতপর্ম থেকে আহক এসেছেন, এ সব 

কথা শুনে ছোকরা ভাবী আশ্চঘ আব প্রীত হ'ল। তাদের বাড়ীতে প্রাচীন পুথি কিছু আছে কিনা এ কখ। 

সধানোতে, ছোঁকবা খানকতক তাল-পাতার পুথি আন্লে। একখানি বেশ বড়ে, অতি অন্দর ছ দে ঝণ-ঝাণে, 

হাতে লেখ। পুথি দেখলুম, সেখানি শীতিশান্বিষণক পুথি, এটা প্রাচীন বলিদীপীম ভাষা লেখ|। এ-ছাডা দেখালে 

মেয়েদের শোছযাতা 

( শযুক্ত হরেনানাণ কর করুক গৃহাত) 

বশিদ্বীপীয় ভাষাঘ .$10190111-10170 “আন্ন|উইহওআ' ব। 'আজন-বিবাহ-_মগনের তপকা কিপাতি।ন নীম, 

ঈন্দ্রালয়ে অজুনের গমন, নিবাতকবচ দৈত্যেব সঙ্গে অজনেব নন্ধ। আর গপ্রভা অগ্পপাপ সঙ্গে গভীনেব বিবাতি, 

এই সব ব্যাপার নিয়ে। আর ছোটে-ছোটে। দ্ুই-একখানি পুঁথি দেখল | শীহিশান্ের পুথিখানি লৌনবাৰ 

অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রলুম । ছোকর| তখন বেচতে চাইলে ন!, কিন্বু পরে এব পর্দে এ৭ ধিন পথে দেখ। হথঘ, 

তখন নিজেই উপযাচক হ'য়ে পুঁখিখানি বিক্রী করাব কথ| উত্থাপন কবে, আব তখন পনোনে। গিলদাবে_ প্রায় টাক 

চোদ্দ পু'থিখানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের জন্য আমর! সংগ্রহ করি। 

ইতিমধ্যে স্ত্রীলাকটী আমাদের তার জিনিস-পন্ধেব পসব! দেখবার জন্য বাডীর অন্য অ*শে ডেকে পিয়ে 

গেল। নানান্ রকমের শিল্প-সন্তার, ক্লুঙকুঙে যেমন সব দেখেছিলুম । কাপড়ে আক পট দেখলুম কতকণগুলি' 

কিন্তু আমার নিজের পছন্দমতন কিছু পেলুম না। কোপ্যারব্যার্গ আব দ্রেউএস্ দ্লচাবটা কাঠেন জিনিস 

কিনলেন। একটা ঘরের তক্তাপোষে দ্রিনিসগুলি আমাদের জন্ত সাজিগনে রেখেছিল । ঘরটা দেন একট আবাবহৃত 

ভাড়ার-ঘর ব'লে মনে হল; দেয়ালের তাকে নানা হাড়ী-কুঁড়ি, বাক্স, আর থব ধুলো আশেপাশে এক্টরূপে 

সওদা ক'রে, আর ছোকরাটীর সঙ্গে আলাপ ক'রে, খুব খুশী হ'য়ে আমরা পাসাঙ্গ হানে ফিরলুম | 
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প্র 

খর! সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শুক্রব!" 

সকালে বাজার-অঞ্চলটা আমব| একটু ঘুরে এলুম | ফিদা হোসেন আর কতকগুলি গুজরাট দোকানদার, কনি' 
সঙ্গে দেখ! করতে এলেন। ইতিমধো একটী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক কতকগুলি অতি সাধারণ কাপড় আর অ 

জিনিস নিয়ে আমাদের বেচতে এল । কেমন ক'রে প্রকাশ হয়ে গেল যে, ফিদা! হোসেনই তাকে পাঠিয়ে” দিষেডে, 
নিজের জিনিস-পত্র কিছু এই-ভাবে আমাদের কাছে বিক্রী হয় কিন! দেখবার জন্য । এতে একটু পাটোয়ারী ৭! 

বেনেতি বুদ্ধির পরিচয় পাঁওয়া গেল; আমর! হাজার হোক্ ও-দেশে দু-পাঁচ টাকার জিনিসও তো কিন্বো, 

যদি কিছুট। জিনিস অন্য লোকের কাছ থেকে ন। কিনে এদের কাছ থেকেই কিনি, তাতে তো! আমাদের ক্ষতি-বুদি 

কিছু নেই, 'আর সামান্ত কিছু লাভও ওদের ঘরে আসে_ ব্যবসায়ের দিক্ থেকে ধরলে, এটা কিছু অন্যায় নয়। 

দুপুরে কতকগুলি বলিদ্বীগীয় স্ত্রীলোক স্থানীয় শিল্প-দ্রব্য বেচতে এল | গতকলা সন্ধায় আমরা যার বাড়ীতে 

গিয়েছিলুম, দেখলুম সেই স্ত্রীলোকটাও এই দলে এসেছে । আঘাদের বাসার বারান্দাঘ তাদের জিনিস-পত্রের পসর৷ 
সাজিয়ে বান্ল। আমর| কিছু-কিছু জিনিস নিলুম__কাঠের মৃতি, কাঠের মুখস, পুবাতন জরীব কাজ কর 

কাপড়, ইত্যাদি। আমি নিজে কাপড়ের উপরে আকা দুখান। পট কিন্লুম। এবা যখন এদেব জিনিস-পর 

আমাদের দেখাবার জন্য ভূইয়ের উপরে সাজিয়ে" বেখে বসেছিল, তখন একট| জিনিস লক্ষা ক'রলুম,_আমাদেব 

ডচ বন্ধুর কোনও কিছু জিনিস দেখিযে, তার দর জিজ্ঞাসা করবার কালে, পা দিষে জিনিসটা দেখাচ্ছিল-_ 

এটার দাম কত, ওটাব দাম কত। আমরা দীডিয়েদীড়িযে' সামনে উপবিষ্ট এই পসারিণীদেব সাঙ্গ 

কথা কইছিলুম ;_মাঁটাতে বাখা কোন কিছু হাত দিয়ে দেখাতে গেলে, ঝুঁকে নীচ হয়ে দেখাতে হঘ, প| দিযে 
দেখানোতে আর ঝুঁফতে হচ্ছিল না| আমার কিন্তু এই ধরণটা মোটেই ভালো লাগ্ছিল না, বরঞ্চ অত্যন্থ 
পীড়া দিচ্ছিল। যাঁরা বিক্রী ক'রতে এসেছে, এতে ক'রে তাদের প্রতি তো একট। অবজ্ঞা আর অশিষ্টতা প্রকাশ 

করা হ"চ্ছিল-ই ; তবে তারা স্থানীয় অশিক্ষিত বা গরীব শ্রেণীর “নেটিভ? স্ীলোক মাত্র, তাঁদের সম্বদ্ধে অতটা চিন্ত। 

করার দরকার ছিল না--এ কথা হয় তো রাজার জাতি ব'লে ডচদের মনের কোণে ছিল; কিন্তু স্থন্দর শিল্প দ্রবা গুলি, 

যেগুলি পরম পদার্থ বলে কিনে নিয়ে যাবার জন্য সকলেই ব্যগ্র, সেইগুলির প্রতি ;-আর যে শিল্পী বা রূপকারেরা 
জিনিসগুলি বানিয়েছে, তার! সাক্ষাৎ উপস্থিত না থাকলেও, তাদের হাতের কাজ জিনিসগুলি যেন তাদের প্রতিভ হ'য়ে 

আমাদের সামনে বিগ্যমান,_তাদেরও প্রতি যেন অশ্রদ্ধা আর অপমান প্রদর্শন কর! হ*চ্ছিল, এইরূপে পা দিয়ে জিনিস 

দেখানোর দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আমার তখনি একটী ঘটনার কথ মনে হ'ল, তাতে এসব বিষয়ে একটা ০6৫710660 বা! 

ভব্যতা শেখানোর যে দরকার আছে তা বেশ প্রতীয়মান হবে। বিলেতে অবস্থান কালে, লগ্ডনে আমার 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পৃজাপাদ শ্রীযুক্ত এইচ .এম্ পসিভাল মহোদয়ের সঙ্গে মাঝেমাঝে সাক্ষাৎ 
কারতে যেতুম। শ্রীযুক্ত পগিভাল-সাহেব তখন তার অধ্যাপনা-কার্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন বছর 
দশেক পূর্বে, লগ্ডন-প্রবাসী হ'য়ে আছেন। তাঁর শেষ ছাত্রদলের মধ্যে অন্যতম ছিলুম আমি, আর তার বিশেষ 

স্সেহে লাভের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। পর্সিভাল-সাহেব আমাদের বাঙলা দেশেরই লোক, ফিরিঙ্গি-জাতীয়। 
নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে এর কাছে প্রচুর শিক্ষা আর আনন্দ লাভ ক'রতুম। লগ্ুনে একদিন সাহেবের ঘরে 

বসে তার সঙ্গে কথা কইছি। তাকে একখানি বই এগিয়ে দেওয়ার দরকার হ'ল। যেখানে আমি 
ব'সেছিলুম, সেখান থেকে তাকে বইখানি দিতে গেলে, আমার বী হাতে ক'রে বইখানি নিয়ে বা হাতে ক'রেই 
দেওয়া স্থবিধের ছিল; কিন্তু অভ্যাস-মতন, বাঁ হাতে বইখানি তুলে নিয়ে, তাকে দেবার সময়ে উঠে দীড়িয়ে' 

একটু ঝুঁকে ডান হাতে ক'রে ধ'রে বইখানি এগিয়ে, দিলুম তিনি এবিষয়ে চুপ ক'রে লক্ষ্য করলেন? বলা 



বলিদ্বীপ-_বাছুঙ, ও উবুদ ১৬১ 

ছুলা, আমার কিছুই মনে হযনি। এব খানিক পবে একখানা বাজছে বাগজ ফেলে দেবার দরবকীব ছিল, 
াগজটা নিয়ে মুঠোয় ক'রে কুগুলী পাকিযে', ঘবেব ভিতবে অগ্নিকৃণ্ডে আগুন জ'পছিল সেই মাশুনেব দিকে তাক 

+'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল্ুম, কিন্তু কাগজের কুগুলীট| ঠিক আগুনের মধো গিযে পাল ন। আগিকণডেব পোহাব 

.বলিঙ-এ লেগে ঠিকরে ফিবে এসে আমাব পাষেব কাছে পণ্ডণ। সেইখানে থেকে পায়ের লাখি দিযে 

ছুড়ে দিলেই, ওটা আগুনে গিষে প'ডত, তা না কবে অভ্যাস-মতন ডান হতে কাবে পাকানে। কগগট। তলে 

নিষে, তার পরে উঠে একটু এগিষে' গিষে, হাতে করেই আগুনে চুডে ফেলে দিল্ম , এবার আনে ঠিক পাল । 
পসিভাল-সাহেব এটাও লক্ষা ক'রলেন। তাব পবে তিনি হঠাৎ উঠে দঙংিযে আমায় বাগশেননবেশ একা 

বিচলিত না হ'লে তিনি এ বকম দাড়িয়ে উঠতেন নাদেখ সুনীতি, আমাদের দেশের সভাতাণ পর্গতি 
শন্ঠপারে, অনেক পুরুষের শিক্ষা আর সদাচাবেব ফলে, সাধারণ শবাত| প। শালীন হা] সঙগন্ধে বেসন সবণ। 

গ'ডে উঠেছে, সেগুলি অতি তুন্বর, যে কোৌনে। দেশের ০000011৮ বা ভ্ পীতিপ (চ৭ে সেখ্খণি থাবাপ নয -সে 

গুলিকে প্রাণপণে বজাধ বাখবার চেষ্ট। করবে, আমাদের সভাতাথ, দ্বনিঘব আব মাঘের সন্ধে আমাদেপ 

1081600০ ব। মনোভাবের পরিচাঘক হচ্ছে আমাদের এইসব বাহ ট।পচিশন, পূবণ বারণ | এহ ধে ভমি বহখানি 

মামায় বিশেষ কারে ডান হতে কারে ধাবে দিলে, এব পিছনে তোমার মনে আমি একদন আম বালে আপ 

মমি তোমাৰ মাননীঘ অধ্যাপক বালে আমাণ সঙ্গন্ধে হোমাব থে সাপাবণ আব বিশেষ সন্মন (বাপ এাচ্ছে। সোগা 

কেমন স্থুন্দর-ভাবে বাক্ত হ'ল। আব কাগজের টাট। ভুমি থে প। দিথে “শুট না কাবে হাতে কাণে, তুলে আগুনে মেলে 

দিলে, কোনও ইংরেজ ছেলেব মনে এবকম করার কথাই আস্তে পারুত ন1-এ হচ্চে আমদের নিদপ্ধ আবতীন 

নমুভাব আর ভব্যতা যাতে করে তুচ্ছ প্রাণহীন মাটিব ঢেলাট। এড পুটাঢা পযন্ত৪ আমাদের হে 

ভদ্রতার অপেক্ষ। করে বলে আমর! মনে কবি,মে বাক্তি এই প্রকারের জাতীম সস্কতিগত স্বাগাপিক ভি 

মগ্ডিত, সে 10050766৮0১ অর্থাৎ আপন সহজাত বৃদ্ধি থেকেই, কাবে। ছ্বার| বিশেষ বলাকহার বা! চাখে আল 

দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ফলে নম, সমস্ত বস্তর সম্বন্ধে একট] 01)007)0১৯ অগা কোমলভাব পোরণ কবে আমাদের 

দেশের সভ্যতা এই সব গ্রণকেই অবলঙ্ধন ক'বে। এই দে বাপে ঝ| অগ্ঠ প্ররূগনেব সামনে লেবা তামাক খাম 

না, এটা আমার চোখে ভারী চমৎকার লাগে__গুরুজন ঘরে ঢুকলে তাদেপ সম্মনপ(ব জন্য উঠে দাডানোব হই এটা 

স্থন্দর আর সার্থক । আমবা যেন আমাদের ভারতী 011010-এব একটা প্রধান "রঙ্গ 'এই বম ভবাতা। ঘা আঠেতন 

বস্তর সম্বন্ধেও আমাদের ব্যবহারকে একটা (5)01770স+দ্বারায় মণ্ডিত কাবে দেল, সেটাকে বথনপ আমব। প। সুলি। 

“সেকেলে” ধরণ ব'লে যেন সেটাকে আমরা অবজ্ঞ! ন| করি ।' 

পর্সিভাল-লাহেবের এই সুদীর্ঘ উপদেশের ঘাথার্থা বলিদ্বীপে উপলব্ধি কারলুম । "ট বধ্ধুণা থে ইচ্ছ। কাবে 

তাচ্ছীল্য দেখানোর-ই মনোভাব নিয়ে পা দিয়ে জিনিসগুলি দেখ|চ্ছিলেন, ত| নয, কিছু পপিভাপ-সাহেবেব কণিত 

00)00,168১-্ট্কু এদের ছিল না । ছেলে বেলায় দেখেছি, ছোটে-থাটো বিষমে আমাদের এরুপ্তানীঘেরা কতট। না 

লক্ষ্য রাখতেন । এখন আমর! আর সে-সব বিষয়ে অবহিত নই | 01)1595 0010, ব্রাঙ্গণসম্থান বালে কত 

বিষয়ে আমাদের সংযত হয়ে থাকৃতে আমার ঠাকুরদাদ। আর ঠাকুবমা আমাদের উপদেশ দিতেন! আব আমাদের 

হিন্দু সমাজের মধ্যে ৮801807) বা গতাস্থগতিক রীতি হিসাবে, আর 'আনটানিক ধমের অঙ্গ হ'য়ে, কত না হন্দর প্রথ। 
আমাদের মধ্যে ছিল, এখনও আছে, কিন্ত আমরা আলস্তের দন্ত আর ফ্যাশনের ধাক্কায় পডে সেগুলিকে অনাবশ্যক 

আর ৪91১০750013 অর্থাৎ কুসংস্কারাত্বুক ব'লে মনে ক'রতে আরম্ত করেছি । এই রকম রীতির মন্যে একটী রীতি 

আমার কাছে এখন চমৎকার লাগে__বইয়ে পা লাগলে বইথানিকে তুলে মাথায় ঠেকানো। ম। সরম্বতী জ্ঞানের 

আধার বইয়ে অধিষ্ঠান করেন, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পা লাগালে বইয়ের অসম্মানে তারই অসম্মান, বই মাথার ঠেকিয়ে এই 



২৬২ দ্বীপময় ভারত 

অসন্মানের এ্রতীকার ক'বতে হয়__ছেলেবেলাষ আর সকলকে দেখে এই শিক্ষা আমর! পেয়েছিলুম । এখন ১৭ 

অন্যণিহিত ভাবটার মাধুষ আব ইচিত্য, এই প| দিযে শিল্পীর স্থ্টিগুলির অসম্মান কর| হচ্ছে দেখে পূর্ণ-ভাঁবে আছ ব 

মনে প্রতিভাত হ'ণ। আরও মনে হ'ল, মুসলমান তুক্কদেশে আর পারস্তে সেকালে একটী রীতি ছিল_্ে 

কাগজের অসম্মান কেউ ক'রত ন।কীরণ, কে জানে কোন্ কাগজে ভগবানের নাম বা কোনও সাধু কথ। লে 

আছে। অনেকে এই রকম কাগজ পেলে, তাকে অজ্ঞানগ্রঞ্ছুত অবমানন। থেকে রক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহ ব? 

আগুনে পুডিবে ফেল্ত। 

অবান্তর প্রসঙ্গ যাক । উত্তরে উবুদের উত্সব দেখতে আমব! যাত্র। কারলুম, ছুখান। গাড়ী কারে বেগ 

তিণটেন। আজকে সকালে কবি অতান্ত অন্তস্থ বোদ কাবেছিলেন । পরে একট ভাল থাকলে-ও, তিনি আমাধে? 

ৃ ৃ 7 ২ শর সঙ্গে মেতে পারলেন না। উবৃধেব পু 
. জীযক্ত চকর্দে সবগবতীব গুহে আমর পৌছুলু। 

ডাঁক্তাব শ্রীযুক্ত খেবিস্ আমাদের 'প্রদশৰ 

হ'পেন, ইঈযুক্ত স্রথবতী নিজে পডউ বাস্ব। 

এদেব বাডাঁট। মস্ত বড়ে।। তারই তিনটা 

মৃহলে গুধবদৈহিক ক্রিয়াব আমযোৌজন চলেছে । 

নান| দৃশ্যের মধো, হটগোপ ভীড ঠৈচৈ-এব 
মধ্যে, আমাদের ঘুরেখুরে দেখতে হ'শ। 

সমস্ত ব্যাপারটাব পারস্পষ ভালো কারে 

বুঝতে পাব। গেল ন|। দাহের পুনে সাতদিন 

রাজবাটার ছতরী হইতে শোভাযাত্রা দর্শন ধরে নানা উৎসব অনষ্টান হয়। তিন-চীপ 

(শ্ীমুক্ত বাকে কত্ ক গৃহীত) মাস আঁগেকাব মুতদেহ শবাঁধাবে কাবে 

বহিবাটীতে এনে এক বাশের মাচ।র উপরে সাদ। মলমল আর নানা বডীন কাঁপড ঢাঁক। দিষে বাখা হারেছে। বৃহ 

এক বাশের নাগমৃতি”_নান। বকম রীন কাগ্গ কাপড় শল্ম। ঠমকী জগজগা জরী দিয়ে সাজানো , এই নাগনৃতিণ 
ভিতরে শবাধার রক্ষিত । শবাধারের সামনে আশে-পাশে মুতের উদ্দেশে অপিত দ্রব্য-সম্তার_-খাছ্যদ্রব্য, বসন আব 

তৈজসপত্রাদি। শবাধারের কাছে পরিবারস্থ মেয়েব৷ আর অন্য পুরুষ আত্মীয়ের আর ছু-চার জন পদণ্ড রয়েছেন । 

শবাধারের সামনে উঠোনে এক পাশে একটী উচ কীাচা-বাশেব মাঁচ।, সেটাতে উঠে ব'সে, পদণ্ডর। তাদের পূজ। পা॥ 
ক'রছেন, আর একটা আটচাল।॥ তাতে অন্য আত্মীয় স্বজন আর অভ্য।গত সকলে ব'সে আছেন। এই সব আছে 

একটী মহলে । তার সামনে দেওয়াল দিয়ে তফাৎ ক'রে দেওয়া আর একটী মহল--সেখানে মস্ত এক আঙিনা, 

আব কতকগুলি আটচাল।; যাত্রা-গানের আসর হয় সেই আডিনায়, আর বিশিষ্ট অভ্যাগতদের বসবার স্থান সেই 

আটচালাধ। এখানে আজকে ততটা! ভীড় নেই। এই মহলের মধ্যেই বাড়ীর সদর-্দরজা বা তোরণ-দ্বার, যেটা 

রাস্তার উপরে পণড়েছে। এই মৃহলের একটী কোণে বাড়ীর সামনের আর বাড়ীর পাঁশের দুটী রাস্তা 

যেখানে মিলেছে সেখানে, একটী প্রশস্ত 1)০৮1110) বা ছতরী-যুক্ত বৈঠকখানা আছে, সিঁড়ি বেয়ে সেটাতে 

উঠতে হয়, সেখান থেকে ব'সে-ব'সে আমরা রাস্তার নানা শোভা-যাত্রা আর সঙ আর জীবন-প্রবাহ দেখি। 

মৃতদেহ বাড়ীর দরজ! দিয়ে বা'র করতে নেই, পাচীলের উপর দিয়ে বাশের মাচার মতন এক সিঁড়ি- 

পথ করেছে, খুব উচ--শব-শুদ্ধ শবাধার এনে, সেই মাচা বেয়ে দেয়ালের বহু উধের্ব উঠবে, তারপরে, 
দেয়ালের ওপারে রাস্তায় শব-বহনের জন্য বাশের তৈরী যে বিরাট একটা মাস্থুষের কাধে-বহা! মঞ্চ তৈরী 
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£যেছে, যাকে ১7291) ওয়াদাঃ বলে, তার উপবে বাথ। হবে, তখনই সস এরনাদারতে কবে দাহস্থানে 

এব শবাধার-সমেত নিষে যাওয়। হবে। অর্থাং মুতদেহটাকে বিশেষ কাবে তৈবী উচ-সিশজথক্ত মাচা 

পাহায্যে, পাচীল টপকে” বাড়ীর বার কর হবে। পরমাদাঃ যেটা এই উপপক্ষো তৈবী হনেছে সেটা গাম 

াড়াই তাল! উচু হবে; বিরাট ব্যাপাব এটা_নান| ববমেব ডাকের সাজে বটীন সোনালী কপানী কাগজে 
কাপড়ে অলঙ্কত, নানা! কাগেখোদ। রও-ধব। বাঙ্গসেব মুখস চাবি পিকে লাগানো) প্রযাদাঃটীব প্রধান অলঙগাৰ 

»চ্ছ, তাঁর মাঝামাঝি পক্ষপুট বিস্তাব কবে এক বিবাটু গৰ৬মৃতি | ছদিকে যে মহপটীতে শবারার বাক্ষত 

হ'থেছে, সে মহলে রান্তাব দিকে খে দেঘাল সেই দেঘালেব উপব পিষে বাশের সিডি আব আব মঠ কাণে 
একটী পথ কব। হযেছে, এইভাবে দেয়াল ডিডিথে বাধ পথকে শবাপাবের মহলে আসবাব জন্য । একটা 

তির ছরি রর. 

শব-বহনের জন্য বিরাট “ওয়াঁদাঃ' 

(্রীতুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত ) “ওয1দ1:-তে উঠিবার সি'ছি 

ঘন্ষ্ঠান আছে-রাজবাটার মেয়ের আর গ্রামের মেঘেব। বাস্তান বিবাট এক মিছিল কবে মাথান নান। 

ক্ব্য-সম্তার নিয়ে, শবাধারের কাছে আসে, তার। তখন তোরণ ব| অন্য কোনও দরজ|। দিযে ঢোকে না। এই 

সিঁড়ির মাঁচা দিয়ে দেয়ালের উপর দিয়ে টপকে' তবে শবাপাবেব মহলে আাসে। ডক্টর খোরিসের সঙ্গে এসব 

দেখলুম। তারপরে তোরণ-দ্বার দিয়ে ঢুকেই ঘে প্রথম মহলের কথা বলেছি, ঘে মহলের আছিনার দাত্রাগান 

হবে, তাতে ঢুকে, ঝ। হাতে আর একটী মহল দেখলুম | এটীকে কতকট। যেন অন্দর ব| বসতের মহল ব'লে 

মনে হ'ল, বাইরের লোক এখানে বেশী কেউ নেই, কিন্তু ড্টৰ খোরিসের অবারিত দ্বার। এই মহলে কতকগুলি 

পুথক্ পৃথক্ অবস্থিত ঘরে, মেয়েরা নানা কাজে ব্যাপূত। কোথাও বা নৈবেছ্ের আকাবে কাঠের থালায় ভাত 

তরকারী সাঁজানো৷ হচ্ছে, কোথাও বা! তাল-পাতা চিরে-চিরে নান| রকমের ঝালর আর অন্য বিচিত্র পত্রমঘ 
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অলঙ্ক।র তৈরী হচ্ছে, কোথাও কলা-গাছ কেটে-কেটে কলার বাসনার পাত্রে পূজার আর অন্ত আচ. 
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বাশের সিডি-পথে স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক এ|চীর উল্লজ্ঘন 
(শ্রীযুক্ত স্রেন্্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত ) 

অন্ঠানের জন্য নাণ। জিনিস সাঙ্গীনে হচ্ছে। সমস্ত বাড়ীটা এখানে একট। উগ্র গন্ধে ভর-পুর-_কীচ। তাল-পাত।? 

39. ল) ৩, 
ফি ॥ 

বাশের সিঁড়ি-পথে শোভাযাত্রার মেয়ে্া 
(শ্রীযুক্ত বাকে-কতৃ ক গৃহীত ) 

বীভৎস অনুষ্ঠানটী বঙ্জিত হ'য়েছিল।” রাক্ষপদের পরে এল" লাল জামার উর্দিপর৷ একদল ছত্র আর দণ্ধারী 

ট 

গদ্ধ, আর কলা-গাছের গন্ধ, আর নান। রকমের ফুলের গন্ধটাই 

তার মধ্যে প্রধান । 

বিকাঁল ঘনিয়ে এল। এক বিরাট শোভাধাত্র। যেটা আজকে? 

দিনের প্রধান কার্ধ সেটা দেখবার জন্য আমর| পূর্বকণিত 
1)2৮11101) বা ছতরীতে গিয়ে দাড়ালুম । প্রথমে রাক্ষল-সাজ। 

ধুলো-কাদা চুন-কালী মাথা কতকগুলি লোক গেল; এরা আপনে 

হল্লা চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি আর মারামারির অভিনয় ক'রছে 

শেষে এদের মধ্যে থেকে গলায় দড়ি বীধা কতকগুলি লোক এই 

মারামারির ফলে যেন হেরে গিয়ে উধ্বশ্বাসে পলায়ন ক'রলে, 

আর বাকী রাক্ষ-সাজা মানুষগুলো তাদের তাড়া ক'রলে। 

মৃতের আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই রকম রাক্ষণ বা 

ভূত প্রেতেরা৷ আসে; ইন্দ্রলোক বা বিষু্লোক বা মুতের কাম্য যে 
লোক, সেখানকার দেবতাদের সঙ্গে এই রাক্ষলদের যুদ্ধ বাধে, শেষে 
রাক্ষসের৷ পরাজিত হ'য়ে পালিয়ে” যায়_এই ব্যাপারটা হচ্ছে 
তার-ই অভিনয়। বলিদ্বীপের রেওয়াজ, এই দুই দলে বস্ত্রীচ্ছাদদিত 

গলিত শবদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'র্ত। উপস্থিত ক্ষেঙ্জে সেই 
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*ডা-বডে। সাদ আর নানা বঙে বীন ছাতা এদেব হাতে, ছাতাগুলি (পর ভাগই অতি গ্ুশাব দেখতে, 
(কেলে ছাতা) আমাদের দেশের টোকা বা নাশেব ছাতার আকাবে "কতকগুলি হাল ধা।শনের [সকগযাল। 
.মাড| ছাতাও ছিল, এগ্তপি কিন্ত মোটেই স্্রৃশ্ট লাগল না। ছএ আব দগ্তরবদের পিভনে সেসেদেব (যন 

. টপস্ত সাবি--সে এক অভত-পূৰ বাপ।ব- এন স্সীলোক ঘে কোথা (খকে এল শপাতঠ পাবা যাণ না, 

ঃ-খ্যাধ এবা পাচসাত শর কম হবে না। সাপাবণতঃ এদেব বক্ষোদেশে হবথর কারে উদ্লীথ জাপানে, কাশ 

খাল? পবনে পা পযন্ত পাব€, আবার অনেকে মালাই পণণেব জানাল পাপেছে | মখান ঠনবেধা নম [নথে 
“দল মেষে। হাতে খোল। ছাতি ধাবে জাম। গানে আব একদল বে, এব মাখন কারে কিছু বাসে নিনে 

“স্ছ নাঃ শুনলুন এরা বাজাবাজিডাব বের মেঘে এদের সকলের মাখার “থাপান মল গোছা বানণেছে দথলুম ১৮ 

"ল-পাতাব নান। পূজার উপকবণ শিঘে আন এক দল, ভাব পরবে চাকপ1চন। মুনননানদের বাদে বড এজন 

এহন এল, পাতাঘ ফুলে সাজানে। আব তাব উপবে 

গনালী রূপালী কাগজের কাজ কব, শেছে এপেশ 
শা্ধাপিকাবী পুর্ব ভ্খবতীব পবিবাবের মেনেবা _ 
5, কালো, আব বেধানে ফাগেব বের কীপঞ 

“বে-এদেব চলার ভি! বড। অন্ভত ল।গপ 

'পহ্মষ্টি হাট্রব পাছে একটু দেন ভেঙডেভেে পীনে 

পাবে এই চপন, খুব চঘংকাব (খাচ্ছিল | ই- 

একটা অতি শ্ুন্দবী মহিল। ছিলেন এই দলে। 

“৮ সমন্ত মেঘের দণ রাস্ত। থেকে দীবে-পীনে মাটব 

টপব দিঘে দেবল ডিডিনে শবাপাবেব মহলে নামল। 

৮৮ বন্ধুদের সঙ্গে এই মাচাব উপব দিঘে ডে 

'দযালের মাথায উঠে দাডালম, মাচ।ব নাশেব বেলিও 

রবে বইলুম ॥ পুঙ্গব স্খবতাও এসে উগপেন, আব 

হাব বাড়ীর মেঘের। যখন উঠছিলেন আব নামছিলেন, 

ন্ঘন তিনি তাদেব হাত ধ'বে*রে সাহাথা 

পারছিলেন |: এইরূপে মেষেদের এই সমগ্র মিছিলটা 

চীলেব উপর দ্রিষে গিয়ে, শবাধারের পাশে তাদের 

জনিস পত্র সব রেখে দিলে । তার পরে এত উপহার 

দধোব কি যে হ'ল, সে কথ| জান্তে পারি নি। 

এই শোভাঘাত্র। দেখবাব জন্য নানান দূর জায়গ। 

একে বিস্তর লোকের সমাগম হ'যেছিল - বিস্তব 

'মঘে আর পুরুষ এসেছিল। এদের যে আকর্ষণী 

শক্তি ছিল, চলা-ফেরায় আর দেহ-ভঙ্গীতে যে কতকগুলি গা ওয়াদা; 
সহজ মনোহর ভাব ছিল, তার দিকে দেখবো, ন! হি ছি ডি 

মিছিল দেখবোঁ_তা। ঠিক করতে পারা যাচ্ছিল না। এখানেও সেই বালির আাদ্ধ কেকের মতন চিন্ু 

অভিভূত হয়ে প'ড়ছিল। অনেকগুলি ডচ. আর অন্য ইউবোপীর, আার ঢুচার জন আমেরিকান দশককেও 

৩৪ 
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দেখলুম,_তারাও আমাদের মতন-ই সমস্ত জিনিসটার রস উপভোগ ক'রছিল, কিন্ত তাদের আর আম; . 
মনোভাবে একটু সুক্ষ পার্থক্য ছিল; -যতটা আমাদের বলে আমর! এই জিনিসটাকে ভাবতে পারছি. 
ততটা! নিজের কারে দেখ। এদের পক্ষে অবশ্য সম্ভব ছিল না। এই ভীড়ের মধ্যে দিয়েও আমর! ঘোরা-ফের। 
ক'রলুম | ছু-তিনটে ঘাসে-ঢাকা বড়ো-বড়ো মাঠ, সেখানে সমাগত লোকেরা বসে কোথাও বা খাও্য।দ।.. 

ক'রছে, কোথাও বা বিশ্রাম ক'রছে ; দু-চাঁরটে ভাত-তরকারী আর অন্ত খাছ্য-দ্রব্যের দোকানও খুলে গিবেণে 

মোটর-লরী ক'রে বাছঙ আর দূর দূর জায়গা! থেকে দর্শনার্থারা দলে-দলে আসছে, যাচ্ছে; ডচ্ আর ০. 
ইউরোপীয়, আব অভিজাত আর ধনী বলিদ্বীগীয় জনগণের মোটর গাড়ীর সারি। এত লোকজন, কিন্ত গোলম। 

বা অভবাত। কিছুই নেই। অ. 
একটাও পাহারা €যালা আঁভ/, 

চোখে পড়ল ন|। 

এই ভীড়ের মধো দি? 
ঘুরতে-ঘুবতে দেখি, একট। মাঠে 

মধ্ো মস্ত নারকেল পাতা 

ছাওয়। একট| আটচাঁলাব ভিতবে 

যাতে ক'রে শবদেহেব দাঁহ-ক। 

হবে সেই উদ্দেশ্যে গ্রক|। 

একট। কাঠের গোর মতি তৈ৭ 

ক'রে রঙচঙ করছে । 'এ। 

গোরুর মুতিটা একট! ছোে 

হাতীর মতন আকারের 3 পিে 

কাছটা ফাপ। ক'রে বেখেছে 

সেখানে শবাধারটী বসিথে 

দেবে। এটাকে নিয়ে যা? 

দাহ-স্থানে। আশেপাশে এই 

উদ্দেশ্যে অন্য মৃতি তৈ৭ 

ক'রছে-মস্ত মাছের মৃতি, আং 
সিংহের মূত্তি। এই সঙ্গে অহ 
লোকেরা যারা! নিজ-নিড 

আত্মীয়দের সংকার ক'রবে তার 

নিজ-নিজ জাতি অনুসারে এই 

সব মৃতি, দাহ-কার্ধের জন 

ব্যবহার করবে। 

সঙ্গ্যে হ'য়ে যায় আমর 

ুঘয গুখবতীর কাছে বিদায় নিলুম। আমার সঙ্গে স্থরাবায়ার সিদ্ধী বণিক লোকৃমলের দেওয়া ডচ্ বই-_ 
সীতার আবাদ, শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয় সম্বন্ধে বই, যোগ কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে খিওসোফিস্টদের ইংরেজী 

শবদাহের জন্ত কাষ্ট*নিমিত বৃষাকার চিতা! 



বলিদ্বীপ-_বাছুঙ, ও উবুদ ডে 

,নঘের অনুবাদ, আর রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোটো গল্পেব ডচ. অন্তবাঁদ--এ্রই বইগ্ুলি হীঘক্ স্থবতীকে 

»ণহার দিলুম। আমার সঙ্গে পুঙ্ধব সুখবতীৰ শল্প-্বল্ল আলাপ হ'যেছে, বিশেষ আগ্রহ থাকলেও শাযাব 

ভাবে বেশী কথাবাতা হ'তে পাবেনি--আমি ডচ বা মালাইযে কথাবাত। চালাতে পাবি না, আব তিনিও 

* রেজী জানেন না। তিনি বাকে আব দ্রেউএসকে দিম প্রস্তাব ক'বলেন-তাব পিতবোব পাঝলৌনিক খ্রি 

ঈপলক্ষে আমি যদি বেদ-পাঠ করি, তা হ'লে তীর আব ভাব আতীঘ-ঙ্ছজনেব বছে। আনন্দ হয, কত দিন 

দবে ভারতবর্ষ থেকে এ দেশে ত্রাঙ্ধণেব আগমন হ'যেছে, ব্রাহ্মণেব অনঙ্গিত পূমই হে। তাব| পালন বারন, আঙএব 

এ(র্তীয় ব্রা্গণেব দ্বার। একটী অন্র্ানও যদি হয, তা হ'লে তাৰ থেকে আবার নতুন কবে শাবতের সঙ্গে 

দলিদ্বীপের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। শ্রীযক্ত অ্ুখবতীব এই কথ! আমার আছে বেশ লাগ্ল। 

॥দ৪ আমি পুবোহিত বা পণ্ডিত নই, তথাপিও কতবা-নোণে এ ভাব আমার নেছণ। উচিত, ৩৭৭ ববীন্ণাথের 

দবামশ আর অন্ঠমতি আগে নেবো, ঠিক কাবলুম । শ্রীনক্ত শ্বথবতীব এই প্রশ্থার ভাবা আব বলীব ছি যোগ-গনের 

গুনঃসংগ্রন্থনের পক্ষে একটী শুভ লক্ষণ বালে মনে হাল উচ বন্ধুবাছ এই গ্রস্থাবেব অন্টমেদন কীবলেন। 

সন্ধ্যেব পবে উপুদ থেকে বাছও-এ আমাদের বাসার ফিবে এলম। কবি সকালের ৫৮যে শাবীবিক আর 
এ।নপিক ঢু রকমেই ঢের ভালে আছেন দেখে আমর! আবামেব নিশ্বাস ফেপলম | আমল ধা দোখে 'এসো 

তাৰ বর্ণন। শুনে তারও উত্সাহ খুব ফিবে এল, আব আমা দাবা বেদ-পাসগেব প্রচারের কথ! শ্বনে িনি 

খব অন্রমোদন করলেন, আর বললেন যে আমাকে যথাসাধ্য ভালে। কাণে এই কাগটী সাধ কাপতে হপে। 

স্াশী্পিপীিীশাশীশীশিিসপাসোসসপ 

১৫। বলিদীপ--বাছুঙ ও উবুদ 
৩ব| সেপ্টেম্বর ১৯২৭, শনিব।ব। 

সকালে বীরেন-বানুর সঙ্গে বাসা থেকে বাদ শহবে একট ঘুরতে বেরুলুম | শহবের হাট বা বাঙ্গাবের 

চত্্রেই যা কিছু দেখবার । বাজারের মধ্যে খানিক ঘুবলুম-_পুবে-ফিবে বপিছ্বীপের জীবনের নানা বণে উজ্জল ৪ 

মধুর চলচ্চিত্র উপভোগ ক'রলুম । বাজারে এদের নান! বকমেব শিল্প-দ্রবা দেখলুম । তার মাণো হাতী-সিতহতআব 

ঘোড়া-মুখো সুপারী-কাট। জাতি কিন্লুম-_কালে। লোহাব উপরে সাদ| টিনেব কোফজ্গা [াবী বেখাপাতে, গাব 

জস্কগুলির মুখের গড়নের প্রাণবান্ সৌনর্যে এই জীতিগুলি বাস্তবিকই উচ্চ শঙ্গেব তৈগস-শিল্পের শিরশন। 

মালাইদেশে কুআলা-লুম্পুরের সংগ্রহশালায় মালাই শিল্পের সম[বেশেব মধ্যে এই রকম জাতি আমব। দেখে গ্রশাস। 

ক'রেছিলুম। অন্য পিতলের আর তামার জিনিস৪ ছু একটা নিলুম _চন্দ্রপুপি াতীণ মোইমেব উপরে নকণ। 

কাবার জন্য ছোটো একরকম চাকা; পান ছেচবার জন্য পিতলের হামান-দিস্ত!; আর দেবতাদের মৃতি হ্রাক। পেট 

তামার পাত্র, পঞ্চপাত্রের মতন--এদের পৃজায় ব্যবহার করে ,_পর্ব-য্বদ্বীপের 100৭ তেঙ্গের অঞ্চলের লোডকের। 

এখনও মুসলমান হয়ে যায নি, তাদেরও পুজার অনুষ্ঠানে এই ধরণের পাত্র এখনও ব্যবহৃত হয়। 

সকাঁলেই বাকে-র! কোপ্যারব্যারগ আর স্রেন-বাবুর সঙ্গে উবুদ রওন| হ'লেন। আমরা মদ্যাহ্- 

ভোজনের পরে কবির সঙ্গে যাত্রা ক'রলুম। সকালটায় আমাদের বাসার বারান্দায় বসে লোক চণাচল-দেখতে 

লাগলুম। হঠাৎ দূর থেকে গামেলানের ধ্বনি কানে এল; ছোটে একটা মিছিল রান্ত। দিয়ে গেল, গামেলান 



২৬৮ দ্বীপময় ভারত 

বাজন। বাজাতে-বাজাতে রছীন সারও পরা কতকগুলি পুরুষ, খোপায় নান! রঙের ফুল পরে কতক 
সত্রীলোক, আর কতকণ্চলি ছোটে। ছেলে, সকলেই উতৎসবেব বেশে সজ্জিত, মেয়েদের মাথান ক. এ 
বারকোষে আর হাডি আর ঝুড়িতে নানা ফল-ফুলুরী, মঙ্গল উপচার, দলের সঙ্জেসর্দে কতকগুণি থে। 

ছাতি, সব লাণ কাপড়ে খোড়। সেকেলে তাপপাতাৰ ছাতি। সকালের মিষ্টি রোদুরে এই শোভাযাত্রা 

অঙন্টাব ঘেন এক জীবন্ত প্রতিকূপ হ'ঘে চোখের সামনে দিযে চ'লে গেল কি অপরূপ জন্দব লাগল যে কি আও 

বলবে! | কবিণ মু হযে প্রশংস। করতে পাগলেন । 

বেল। আডাউটেব আমর| উবুদ ঘাত্র। ক'রলুম । গৃহণ্থামী পুদ্ধব স্থবথবতী কবিকে স্বাগত কারে নিঘে বসালেন 
বান্তাষ তখন ভাড আব ধরে ন|। স্রথবতীব বাডীব কোণে চৌরান্তার ধারে 11৮]101) ব| ছহুতরীত 

চেঘাব দিষে করিব বস্বারধ জাদগ! কবে দেওঘ। হ'ল । আমাদেব9 কবির কাছে বসবাব ব্যবস্থ। করেছিল 

ডচ ভদ্র মহিল| ও পুরুষ ধাবা উৎসব দেখতে 

এসেছিলেন তাদেবণ অনেকে ছতরীতে এসে 

বসলেন। কবির সঙ্গে এদেব আলাপ হ'তে লাগ্ল। 
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শ্রীপুক্ত 1১, 0. ৮0)1:02007 গাব ভাব সহধমিণী | ৭ 

আব শ্রীদতী 1)0)9111 নামে একটা ডচ মহিলা, মিশি 1 (05 

1৮ পপ ক্পিপপস্পাাস্প জপ পাক্রাশীপ-- 777 তা শি ] 

পূব সুখবতীর প্রাসাদের কোণের ছতরী- রাস্তায় মেঞ্জ দর শোভাযাত্রা পু্ব সুখবতীর ভাই 

(শ্রীযুক্ত বাকে কত ক গৃহীত ) (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত) 

যবদ্বীপের 1321100901৫ বানশ্ুও শহর থেকে এসেছিলেন আর আমাদের নিয়ে কবিকে বান্দুঙে তাঁরই বাড়ীতে 

অতিথি হ'তে নিমন্ত্রর করেছিলেন, ইনিও ছিলেন) পুঞ্গব সথুখবতীর একটী ছোটো খুড়তো ভাইকে দেখলুম 
28 



বলিদ্বীপ-_বাহ্ও ও উবু ১৬৯ 

অতি স্পুরুষ নব-যুবক, দাদাব হযে হালোজ্জল মখে আভিজাতাবাল সীছন্বেব সঙ্গে অভাগিতদের 

কাছে-কাছে আছে। এর পবিধানে সোনার জবীব বডে-বাড়া ফল তোলা বেছনে বডের থা ঝ। 

বশমের কাপড়, সেই রকম রচীন জবীদাব উত্তবীন কোমবে ছিযো বাধা, গায়ে সাদা দরনমের পাহারা 

মতন একট। হাত-কাট। জাম, কৌমবে একখান। ক্রিস বাপ, আব মাখাদ 

পাঁগডী জড়ানো । ছেলেটার সঙ্গে পবে আমার শালাপ হখেছিল | বিছু কিছু ইহবেছী বগিতে পাছে এবদীপে 

১1:11 মালাঙ্ শহরে একটা উচ্চ শ্রেণব বিদ্যালমেব ছা, সেখানে ছচ়। আপ আনা ইউবোপান হামা পাপে হম। 

পচন কুমালের ০121 এবটী 

এব ডাক-নাম 1101.010018]00 ৯কদে বাকি । 

রাস্তা আজকেও মেঘেদেবক শোভাঘাত। হ'ল | এ মথা পা মিছিল এদের সম উত্সব অনুমানের গুনান 

অঙ্গ । তবে আজ গত কলোব মত আহ ভীড ছিল ন। পোভাঘাত্রাটিহে | বচবাডীর আোমের। আদার? (ব1৬াঘা থাম 

'যাগদান ক'বেছিলেন। কালকের মতন আাজ5 বাশের মাটাপখ বনে দেঘান ডিতিযো ভাবে আঅবেদেব শোহাঘএ। 

বাজবাটীভে প্রবেন কারলে। পুর্গব সখব্তীব ভাই উপবে উঠে দাডলেন, পাজপডিব এছেদেণ শামবার সমথে 

সাহাবা ক'রতে । সমঞ্ত বা।পারটী, আব তব সঙ্গে বাঞ্ছার ছু পাবে দাডিযো বলিছিপাম আয়ে প্রবামের হা, আনাগিণ 

একটী মনোহব শ্রী আব শালীনত। দেখে করি খুব খশী হাষে যথেই সাধুবাদ দিলেন। 

শোভাযাঁত! টকে যাবার পরে, পানের আখ ধণীন কাগঞগেল কহকঞপি প্রুহল নিযে বালা পা] দশ বলে 

বানানে! এলে চুল বক্তদন্তিক। বাক্ষপীব মাত, বাগ্গসের সুতি, এ সব পুড়ল নিঘে ভীচেব মপো থাবাথার বলি 

লাগল, কোথাও ব। ছ-চাবটে পুতুল একর কারে একা পুতৃল-শাচ বা নাট ভনন্ কবলে | পর পাগগি। এখবে 

মাগত বলিদ্বীগীপ মেষে পুকম আব ছেলে দল হ| কবে এঠ গুণ নাচ দিখঠ পাগলা । 

আমর! ছতবীতে আব বেশীক্ষণ বসে বউলুম না, ভীডেব খাবা শবতে গাগলম | বেন গার আর বালে 

ব্যামের। এনেছিলেন, ছবি তুপতে লেগে গেলেন। 

তারপর ববীন্দ্রণা4 পুর্ঘবেধ বাটীতে অহিশিদের বদ্বার ঘবে একটি বিআম করে বাদে ।গবে গেগেশ ! 

আমর রায়ে গেলুম | পুঙ্গবের অভবোর মতন আজকে আমাঘ 'বদপাঠ কারে হবে। পুগোব সিনিম গণ শিখে 

গিয়েছিলম | পাঠের জন্য বঈও সঙ্গে ছিল । পঞ্চপ্রদীপ, ধুপদান, পঞ্চপাতর, এর ছিপ | সাবাবণ পে পরধদীপের 

দরকাব হয় ন| কিন্ত বাৎপা কবে সেটা জালিঘে বেগে দিনে পাঠ কারবে। গ্রিব কাবেছিলম। পর্্িপীপ গাগবাণ 

জন্য একটু বী পাওয়। যাবে কিন| জিজ্ঞ।স! ক'রলম। স্ুন্লুম, পদেশে দীযের নাম কেউ জানে পদ £ এ|ণ 

ন। তে! ঘী পাবে কোথ। থেকে 7 পদগ্ডের| কি দিযে হোম ববে দিজ্ঞাম। করাগ বগলে খে হি থম গক্জ। ঠ। খা? 

যদি ব| কথনও-কখনও কোনও বিশেষ অননঠান উপলক্ষো একটু হোন করে, 2] ভাগে নাবিকেণ তিইলেই দিবা আবে 

গুড়ম্৮এর মতন, দ্বতাভাবে নারিকেলতৈল দিয়েই কাজ চাপাঘ। সন্ষো হবাণ বিচ পরবে য আহিন য় পদ গুদে 

বসবার মাচা হ'দেছে সেইখানে আমাকে নিবে গেল। সমস্ত আঠিনটাম পোক গিশগিশ কাবতে | আবে, 

উধ্দেহিক ক্রিয়া সম্পর্কে পূজ-পাঠ অন্টানাদির ঘটাট। একটু বেশা। আমি মাচার উপরে উদ্তে পাসের 

ব্যবস্থা করে নিলুম। ভাক্তার খোরিসও উঠলেন। মাচার উপরে চারিদিকে একটু বাবাশার মতন স্থান, 

আর মাঝে একটু উচু জায়গা-_বারান্দা থেকে এবহাত আন্দাজ উঠ হবে। পিজপীর বাতি দাপছে। আর প্যাম্প- 

ও আছে। মাচার উপরে উঠে, উচু জায়গাটাতে বাসে, €দেরেই দেওয় একটা ছোটে। কতকটা ডখরু আকীবের 

একটা-পায়াযুক্ত কাষ্ঠীধারের উপরে একখানি কাঠের বারকোষ রেখে, পাঠের জন্য পুন্কাপার কাবে নিগ্ছি। 

গেল। প্রচুর ফুল ছিল, বারকোষের উপরে বই খানি রেখে বইবের চারিদিকে ফুলগুণি সাছিয়ে রাখলুম | 

পঞ্চপ্রদীপ জেলে পুস্তাকাধারের পাশে রেখে দিলুম । কি কি প'ড়বো তা আগে থেকেই ঠিক কর রেখেছিলুম । 



২৭০ দ্বীপময় ভারত 

পুর্গব সুখবতী, তার কতকগুলি আত্মীয় আর তার কতকগুলি পদণ্ু--এর| ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের বেদপাঁঠ শোন্ব 
দন্য মঞ্চের উপরে এসে দাড়ালেন । আমি ডাক্তার খোরিসকে বুঝিয়ে, দিলুম-_-ইংরেজীতে--যে কঠোপনিষং -. 
গীত। থেকে কিছু-কিছু প'ড়বো-_কঠোপনিবদের প্রথম গোটা! ছুই বল্লী, আর গীতার দ্বিতীষ অধ্যায় আর একাদ, 
অধ্যায় (বিশ্বরূপ দর্শন )) আর শেষে খখেদের দশম মগ্লের ষোড়শ স্থক্তের কতকগুলি ঝক্ পণ্ডবো, সেপ্ত 
অন্য্যষ্টি-ক্রিয়ায় পঠিত হ'ঘে থাকে ; আব 'মধু বাত! খতায়তে' এই স্থক্ত দিয়ে আমার পাঠ সাঙ্গ করবো । পঠিতণ) 
অংশগুলির আশয়ও কিছু-কিছু ব'লে দিলুম। শ্রীযুক্ত খোরিস্ মালাই ভাষায় পুঙ্গব আর পদগুদের সংক্ষেপে বুঝিনে 
দিলেন। আমি আচমন ক'রে যথাবিধি বসে নিঘম-মতন স্থব করে উপনিযং আর গীতা থেকে পণ্ড়লুম--আর বেদ 
থেকে সাধাসিবে ভাবে পড়লুম-শ্বাধায় কর। আমার জান! নেই, সে-রকম ক'রে পড়বার চেষ্ট ক'রলুম ন| | আিনাদ 
সমাগত বলিদ্বীপীয় লোকের। টপ করে শুন্লে-গোপিমালেব লেশও ছিল ন|। ব্যাপারট। এদের কাছে অবশ্য 

খুবই নোতুন ছিল। আমার উচ্চারণ আব 
পাঠের রীতি এদেব কাছে সম্পূর্ণ রকমে অজ্ঞাত, 
বইগ্চপি অজ্ঞাত-- তান্ত্রিক কতকগুলি মন্থ 

নিষেই এদেব পদগুদেব কাঁরবার। আমি 

মিনিট পনেরে-কুডিব বেশী সময নিই নি। 

এরি মধ্যে ঘুরতে-খুরতে কতকগুলি ডচ আব 

আমেরিকান দর্শক সেই আঙিনাটীতে হর 

হ'ল। চশমা-চোখে, মুগার পাঞ্জাবী গাম, 

স্ব করে অজ্ঞাত ভাষার আমি পাঠ ক'বছি, 

গৃহকত। আর স্থানীয় পুবোহিত দুই-এব 

জন পাশে দাড়িযেএর| দেখেই অবাক । 

পরে মাচা থেকে নেমে তাদের ব্লাবলি 

করতে শুন্লুম-1300000)11)1১0105৮ আ0 

|:15 00107001010) 11701. পাঠশেষে, গুঙ্গব 

স্থখবতী আমাব সামনে কতক গুলি কাপড়-চোপড় 

এনে ধা'রলেন- এদেশের “েনারপী জোড় 

বল। চলে, স্থানীয় কাজ; তাতে-বোন| স্থৃতোর 

বেগুনী রঙের কাপড় একখানা, তাতে চওড। 
| নর রা এ রা রূপালী জরীর পাড়, আর লাল হ'লদে আর সবুজ 

পাদ “শর ভিও ও / | রেশমের আর রূপালী জরীর বড়ো-বড়ো ফুল 
্ি রা তোলা) এখান! উত্তরীয়-স্থানীয়, বুকে বাধতে 

হয় এখানা; একখান! হ'লদে স্তোর কাপড়, 

1 

এপ ৮ শির এ পপ ৮ শট 

উবুদের পুষ্গব কতৃি উপহৃত বলিদ্বীপীয় পরিচ্ছদে 
ঞীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার পাড়টা জরীর, আর তাতে সবুজ রেশমের 

শ্রী ্ঁ ( শ্রীযুক্ত হরেন্্নাথ কর কতৃক গৃহীত) ঘরে লাল আর বেগুনে রেশমের আর জরীর ফুল 
তোলা,__-এটা পরনের জন্ত) আর একখানা এ ধরণের রূভীন আর জরীর ফুল তোলা হ'ল্দে কাপড়, মাথায় 
পাগড়ীর মতন বীধবার জন্য; আর লাল আর হু'ল্দে জরীর চওড়া ফিতার কোমরবদ্ধ ছুটো। এছাড়া পদগুদের 



বলিদ্বীপ-_বাছুও ও উবুদ রং 

সবার আসন একটী,_একটী সোনাশী ছাপ কব! বতীন-কাপভ্ডেব-পাড-ব"ন। একখানি গদী, আব একখপ্র 

সানালী ছাপা কাপড় সবগুলি একটা ব$-কর। ফণ-আঁক। কাঠের খালার উপবে ছিল। আছি সেগুলি ছানই।হ দিলে 
'পর্শ কারে স্বীকার ক'রলুম | পরেব দিন আমাদের (টবে সেপ্ুপি পুঙ্গব প্রথবনী তুলে দেন পতিদপানে আমিও 
এামার সঙ্গে কারে আন। পূজার তৈছস-পত্রগুপি পুঙ্গবকে উপহার দি । এই কপড চোপডগ্াঁপ বপিগীলে একপাৰ 

শরেছিলুম । পুঙ্গব স্থখবতী ডচ্ ভাষায় আনেকগুলি ছবিপযাল। একখ|নি ছিলে বভ সুবাশিত কাবেছেন 1115, 

110 13010 21007151004 দিলিদ্বীপীষেব| কি-ভাবে কাপড় পরবে । এই বইণে তিনি বাশছেন মে বলিব গাধন। 

ত্র শীপ্বশীঘ্র বদল।চ্ছে, লোকেদেব পৌষাক-পবিচ্ছদ৪ তাই বদলে আহা পরণের ভাষে খাবে এই জগ ভাঁবখাহ 

কালের লোকেদের উদ্দেশ্টে বলিদ্বীপীযদের প্র|চীন পোষ।ক-পবিচ্ঞরদেব একী সচিএ বণনা [হন লিগে লিথে যাচ্ছেন । 

*রেন-বানু এদের কাঁপড পরার রীতি দেখে শিখে নিঘেছিলেন | ভাবছ মাহাধো পুরণ ্থব হার ৪৪ এ অব কপ 

পবেছিলুম, আব শ্বেন-বাবু সেই কাপড পবিমে আমার এক ছবিপ নিথেছিলেন | মাখার কামানের পাগছা, খপ 

বলিদ্বীপীঘ কাঘদাঁঘ পাগডীব নীচে পর| জবাফুলট বাদ দিনে, পুপবেব প্রদন্ত বন্ধ আব উদ্ধণীণ পর বাংলা বশে 

পূজীবাড়ীব দালানে, ব|। ভারতের কোনও দেবমন্দিরে তির হানে বিদেশ ব এব শীণ পিয়ার পাবে 0ম 

একথ| কেউ ব'ল্তে পার্বে না । কঝাপডের কজ্ট। আম।দেব দেশের পে এবঢ এমান।বণ ভালেনি, এনাদেণ 

»রতীধ চেলী ব। বনাব্সী ব| নত ধবণেপ জবী-তোন| বটীন পটবদ্ধেণ স্দে এ ভিনিস বেন টানে আণ1৬ 

“ব-খাপ ব। বেমানান হম ন| | 

সাতট। সাডে-সাতটাধ আমাৰ পাঠ শেষ হ'ল । আগে থেকেই ঠিক ছিপ কোপাবণা।গেপ পবামন মন 

সন্ধ্যের পরে যে ঘাত্র। নাচ গান অভিনয সাপাবণেব জন্য বাপ্রাসাদে ঢালাপি ভাবে হবে, খমবাপি পে শর গিখিণে। | 

(দথে শুনে ফিরতে রাত হবে, তাই আমব। সঙ্গে কবে কিছু খাবার এনেছিলুম পনীবেপ | 2ইচ১ ডিম (সি কগ|। 

পাঠেব পবে, রাজবাড়ীর আর এক আডিন।ম দেখি, সুখসপব। িহাপেড যাহাণ আসব বেচে | 5৮১ খাও 

আমেরিকান দর্শক কতকগুলি ব'ষেছেন, এই কদিনে অনেকের সঙ্গে আমাদের পরিটন ভাথেছে | গিদেণ গথ) 

কতক গুলি চেয়ারেব ব্যবস্থ। কবে দিঘেছে।  একট| তক্তাপোদেব মহন কাছের বসবাপ ছাথগায আগ 2 শ্রেণাণ 

বলি্বীগীয় অভ্যাগতের। বসেছেন; সাধারণ লোকেব। খে বাসেছে। ছিহাপেড মাহা গিগা পারে হেই পেগেছি, 

এখানেও সেই রকমের । অভিনেতাদের চেয়ে দর্শক আর শ্রোতবর্গ আম|দেব কৌ চল রেশ আক পরাণ । 

ডচ চিত্রকর ৭১০ তার এক পবিচিত বাক্তিব সঙ্গে আলাপ কাবিবে দিলেন । এই খাকতিটী গানেবিনান। শি 

,139099০10৮ গত আড়াই বছর ধারে বলিদ্বীপে আছেন_ একটী 11901150৯ 08০017 এ এ।পিস 

আছে এর; বিদেশী যাত্রীদের বলিদ্বীপ দেখবাব ব্যবস্থ। সেখান থেকে কণা হয এ হাত পোকা শিপ 

একজন চিত্রকর আর ভালে! ফোটোগ্রাফর। বপিদীপেব লোকেদের গ্রতি এব খুবই দান। বল্ণে' 

আমি তো 13217)680  “বালিনীল' হবে গিষেছি। বলিদীপেব লোকেদের নেক পীরি-নীতিব খুলছ 

প্রশংস। ক'রলে। তবে বলিদ্বীপ আর যে সতাযুগের দর্গরাজছা থাকছে না) কাণ বনে সবঠ পরলাচ্ছে। 

সে কথাও বললে । ব'ল্লে_ মশায়, এই আসরে এখন দেগচেন প্রাণ ঢাআ[না। লোকেকি মেলে 

কি ুরুষ-_গায়ে একটা ক'রে জাম। চড়িযেছে , দেড় বছব ঢু বছর পুরে এদেশে ঘখন। গরথন আসি, তখন 

এত বড়ো আসরটায় দুজন লোকের গায়েও জাম। থাকৃত নাঃ সব নিজেদের দেশের চমৎকার “নতি? কাছের 

ছোবানো কাপড়ের একখানা করে উত্তরীয়-মাত্র কাধে ফেলে বা রকামরে টিয়ে আসত । লোকেদের 

মতিগতি ষে এখন আধুনিক জগতের উপযোগী হয়ে উঠছে, তা তাদের এই পোষাকের ফ্যাশন বদল[নে। 

থেকে বুঝতে পারা যায়। 



২৭২ দ্বীপময় ভারত 
স্পা পি ২ লং পা তত 

“তোপে যাত্রার বেশীক্ষণ লাগ্ল ন।, শীগগিরশীগগির শেষ কারে দিলে । এর পরে [77041 হি 

বালে একরকম গীতিনাট্র হবে, সেটা বসতে অল্প কিছু দেরীহবে। আঘব| তখন আমাদের মোটবে গি-। 

মাহার সেবে এলুম। বাকে-দম্পতী অতি পূর্বেই কবিব সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন । আহার টিকিযে" যে দর-দাল।দে 

এবাবাব বাথ! হা'বেছে, তারি আঙিনাঘ গিষে উপস্থিত হ'লুম। পুজার মাচার বসে এক পদণ্ড-শিব আর এ; 

পণ বুদ্ধ'-_শিবেব আব নুদ্ধের পুবোহিত-খুব ঘটা কারে পুজো আবন্ত ক'রে দিঘেছেন। মাচার পাশে একট 

আটচালাৰ মতন, তার ৯ দা্ঘায শপ বিছ্বানে।, সেখানে কি পাঠ হ'চ্ছে--সেখানে গিয়ে দাড়ালুম ॥ :1500007 

“লোন্ত।র' ব। ত।প-পাতার প্ঁণিব পাতা তুলে ধারে স্ব কারে-কা'বে একজন কি পণ্ডছে, আব কালো-কোট-গাথে 

একজন বুদ্ধ, তাৰ গাথা ঝুঁটী তাতে কাবে বুঝলুম তিনি হচ্ছেন একজন শৈব-পদপগ্র, এক-একটা শ্লোক ব| পদ 

পডবাব পরে তাব ব্যাখ্য। কবে সকলকে বুঝিবে দিচ্ছেন । ছোটো আটচালাটীতে কতকপ্তপি ভদ্দলোক টপ কাবে 

বাসেবাসে শুনছেন । গিঘাঞ্ারেব বাজাও সেখানে এসেছেন দেখলম-_তিনি আমাঘ ডেকে সেখানে তাদের 

নধো গ্কান কাবে বসালেন । ঘ| পাঠ হচ্ছিল, অন্টমানে আচ কাবছিলন যে বামাবণ-পাঠই হাচ্ছিল। বাথাত 

দ্ধ খানিক পবে নিবস্ত হলেন, পিতলের সক চোটে মতন হামান-ধিস্তার পান-স্ুপারী পুবে, একটী সক পিতলেব 

টি দিথে এ পান-ল্পারী ছেঁচে থেতে। কবতে লেগে গেলেন | তখন একটা অল্পবঘপী লেক তাবপবে ব্যাখ্যাতা 

হ'ল। কিপাঠ হচ্ছে আমি গিজ্ঞাস। কবলুম | শুন্লম, বামারণ প|9 হচ্ছে, প্রাচীন বলিম্বীণীন ভাষাধ, পাল। 

হচ্ষে অশোক বনে লীতাব সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাঙ। লঙ্কাঘ হনুমানের ক্িঘাকলাপ | 

এই বাঁঘাধণ-প।ঠৈব আসার একটী প্রবীণবঘমী পদ্ডেব সঞ্দে আলাপ হাল ।  বেঁটে-খাটে। চেহাবব লোকটী, 

পরনে একখানা 'বাতিক"এব বঙীন কাপড, কোমরে একথান। বেগুনে' রঙেব জরীব পুটীদাব উন্তবীঘ। ভাঙা-ভা। 

মালাইঘে চুই-এক কথাব পবে মামাকে নিধে গেলেন পঙজা-নঞ্চে যেখানে পদণ্ড ভজন পাশাপাশি বাসে পুজে। কার্ছেন। 

এই পদগুদের পুজ। খানিকক্ষণ ধাবে দেখলুম । পদগুশিব কোন ৭ মৃতি শিখে বসেন শি, খালি তাব সামনে কাগে 

একপাধ। গেল চৌকিব উপবে একটী অষ্ট্দল সাদ| ফুলের মপা দিঘে তাপপাভাব ছোটে একটী শিবলিদ্গের মতন 

দেবপ্রতীক সঙ্জিত বযেছে। পদগ্ু-বুদ্ধ কিন্ত পিতলের ছোটো-ছোটে। দ্বতিনটী মতি সামনে বেখে দিঘেছেন 

পাড়ানে। মৃত্ি, কোন্বকোন্ দেবতার তা বুঝতে পারলম না, শ্নবিধ। কাবে কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে 

পারলুম ন| | প্রচর জল ছিটিযে” আব ফুল ছড়িয়ে আব বিড-বিড কারে মন্ধ আউডে' আর দু হাতের মাঞঙ্ল 

দিঘে নানাবকমেব মুদ্| কাবে, পণ্ড ছুজন একমনে পূজ| ক'রে ঘাচ্ছেন। যে বুদ্ধ পদপগুটা আমায় এবাব 

উপরে নিষে এলেন, তাকে অষ্টদল ফুলটার উপরে তালপাতাব দেবতা-প্রতীকটী কি ত। জিজ্ঞাস ক'রতে, 

তিনি উপ্ব আর অধঃ নিষে দশ দিকের সঙ্গে শিবের দশটা কপেব নীম ধলতে লাগলেন--ঈংসন' বা ঈশান, 

'হার।" ব। হব, “নারুউঅ' ব| শব, ইতা।দি। তার পরে আর কি কি মালাই-যিশ্রী বলিদ্বীপীয় ভাষায় বললেন, ত] 

ধাবতে পাবলুঘ নাতার মধো-মধো 'অংকসা' ব! “আকাশ”, পুমি? ব। ভূমি" এই রকম বিরুত উচ্চারণে ছু একটা 

সংস্কৃত শব্দ কানে এল" । তান্ত্রিক পূজার কোনও মণ্ডল ব্যাখ| ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কবছেন ব'লে মনে হ'ল। 

অগ্নদল ফুলটীর আটটা পাপডী ভিন্ন-ভিন্ন নামে আট দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে কল্পিত অষ্টমৃতি শিবের প্রতীক, 
এইটেই যেন তাব বল্বাব উদ্দেশ্ত । তারপরে পদ গুণী মুদ্র সম্বন্ধে আমায় প্রথ্ণ ক'রলেন, আমি কি কি মুদ্র। জানি। 

এই বলেই সাধ! হাতে অবলীলা-ক্রমে নান! মুদ্রা করে আমায় দেখাতে লাগলেন । আমি এই বিষয়ে অতি 
সহজেই পরাঙ্গয় স্বীকার করলুম--ব'ললুম যে আমি সামান্য ব্রাঙ্গণ-মাত্র, পৃজা-আচারে দক্ষ পুরোহিত বা পদণ্ 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নই, স্বতরাং মুদ্র! ক'রতে শিখিনি। এই পদগুটী আমায় পাঠ ক'রতে দেখেছিলেন, _বিদেশী 
লোক, হঠাৎ একদিনের জন্য পুঙ্গবের কাছে এতট৷ খাতির পেয়েছি তাও দেখেছিলেন--আর বোধ হয় সেটা এর 
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লা ণা লাগেনি। ঙ্ বিষে আমার অজ্ঞতা ধর! পড়ে যাযায, এখন খেধ হয ভদ্রলোক মনে-মনে একটু 
খ্নপ্রসাদ লাভ করলেন। তারপবে প্রশ্ন ক'বলেন, হা গ্তক' অথাৎ ববীন্্নাখ নিশ্চমই পাব শনুচানের সব মৃদ। 
পবধতে পারেন, আব নিশ্যই তিনি এমন মনেক মৃদা জানেন য। ণলিদীপের পদ গুদে আন্ত | ন1৯-আন্ে 

বানাই ভাষায় এই প্রশ্নটী আমা বাব দই ক হ'ল, খামি বুঝপুম, ভাব চিট কি। বনীখনণের সঙ্গে 

'পথ| ক'রে পূজার মুদ্রাসথ্ন্ধে কিছু উপদেশ নেবাবও ইচ্ছ। প্রকট কাবলেন। আমি ভাবলুম_এইবাবে সারলে। 
গাব একে সব কথা বোঝাই বা কি কবে? এমন সমঘে মোধিকান্ রুলভেণ্টকে মেই আিনাম দেখে ইশাব। 

বে ডাকলুম। পুজার মাচাব তলাষ আস্তে তাকে ঝললুম-_একট পোভাদীৰ কাস বকন। সে বাশশে-- 

মার মালাইয়ের দৌড অতদ্বব নেই-_-তবে একজন দোভাষী খুঁজে গন্ছি । এহ বালে পানের মতন থেকে 

“র পরিচিত একজন ডচ ছোকবাকে ডেকে নিষে এনা | ছোকব| হৎবেজী বেশ জানে, ১ সপকাণে [কি একট 

কাজ করে। মালাইও ভালে জানে। মুদ্র-বিঘঘে আমাদেব এই গভীব আলোচনা, পছ। বহ পণপ্পের বিবক্ ন। 
রে যাতে নিবিবাদে হ'তে পারে সে জন্য এই পদগুটীকে নিবে, পূজাব মাচ। থেকে নেমে, ড$ হোকণাটীব সরে 

একটু নিরিবিলি জীয়গ| খুঁজে নিষে আমব। বাসলুম_একটা আটি-চাসাণ পোখাকে | গকে। তখন বালশুম 

এবীন্দ্নাথ ঘে ভাবে পুজার্চন। করেন, তাতে তিনি মুদ্ব ব। আগমেক মধের গ্রযোগ কবেন না 5]ুপ এ 

ছাডবে না, একবার গিয়ে মুদ্রা-সগ্ঘন্ধে তার সঙ্গে আলাপ কাধবেই । আমি বাললম, আচ, সে পরবে ধেখ। আবে। 

চাবপরে ভাবতবর্মেব হিন্দধর্মের সম্বন্ধে কথ| উঠল। এই পদঞ্চটী বললেন, আমাদের বণিদ্বীপের সাব এগচান 

শব দেবত। আর ধধিদের কাছ থেকে পান অর্থ।ৎ সনাতন । মুনেমনে পগুটীণ স0010007101170690) 

অর্থাৎ তার এই কিছুতেই-হ'ঠবে-ন|। এমন স্বদেশের মযাদ|বোপটীকে প্রশ্ন না কাবে থাকছে পাবণুম ন।। 

9ারতবর্ষেব দাঁবী সে কেন মত সহজে মান্বে % কোথাকাব কৌন দূব দেশ থকে আমবা এমেছি ১ ৮ আিফিশাপ 

“থকে পুঙ্গবেরা আর পদের! সকলেই আমাদের হ্বীকার কবে নিচ্ছে, একটু সাচাই হপ্য| গবকীব, খামবা ঠিক 

কি, আর আমাদের ঘোগযত। আর দাবীই ব| কতক । এই বাপাবটী নিঘে আব একট হকি করবার হচ্ছেন, 

পদপগ্ুটী আমাকে আর সঙ্গের ডচ ছোঁকবাটাকে হাত ধাবে টেনে শিনে গেপ আব এধটী মহলে | সেখানে 

দখি, একটা ঘরের দাওযায় অন্য কতকগুলি পদণ্ড বাসে আছেন তাদের সাপে গমাদেণ এহা গপথুটী 

দেশভাষায় কি কথাবাত। করলে । আমি তখন ইপবেজীনে ডচ্ পোভাযী বদ্ধুটাকে পদের এঠ বথাপগ্তগি 

ব'লতে অনুরোধ ক'রলুম ।__আমি খানিকটা খানিকট| কারে বপি, আপি সে মাণাউনে গন্ভবাপ পাবে আঘ 17 

আমি ব'ললুম-আমি আস্ছি ভারতবর্ধ থেকে, নেক দিনে পপ সে দেশ গামাদের দোশে হম পথ 

প্রচলিত, যে-রকম অনুষ্ঠানাদি আছে, বলিদ্বীপের সঙ্গে সে-সব বিনয়ে আাশ্চন গিল দেখ! ঘান | বামাঘণ মহা খাত 

আর পৌরাণিক কাহিনী, বেদ আর আগম আমাদেব দেশে আছে , পুবাণে গাব ইতিহাসে পণিঠ বৰ দেশ নগব 

নদী পর্ধত আমাদের দেশে এখনও বিদ্যমান; মন্ত্রের ভাষ। সংস্কত আমবা এখন চট কপি । আপ আমাদের 

ভাষাও এই সংস্কত থেকে হায়েছে। নান! দিক থেকে বুঝাতে দেবী হন না থে বলিদীপের মাত দর্দ বাতি 

নীতির মুল সুত্রগুলি ভারতবর্ষ থেকেই এসেছে । এক সমবে মবদ্বীপেও এই সভ্যতা আব ধণেন জধগ্রযকব 

ছিল; এখন আর নেই, ওদেশের লোকেরা মুসলমান হাথে গিষেছে। ভারতবর্ণ খেকে যখন ধম সভ্যাত। 

আর সংস্কৃত ভাষা এ অঞ্চলে আসে, সে হাচ্ছে দেড় হাঙ্জাব দু হাজার বছন পূর্বেকাণ কথা। তার 

পরে প্রায় আট ন' শ' কি হাজার বছর ধরে, ভারতবর্দ আব বলিদ্বীপে কোন ঘোগ ছিল ন|। 

এর মধ্যে আমাদের দেশে নানা ঝড় বায়ে গিয়েছে; ছু হাজার দেড হাজার বছর আগে আমাদের পৃর-পুরুমেণ। 

যে রকমের ধর্ম পালন ক'রতেন, যে-সব অনুষ্ঠান ক'রতেন, সেগুলি যে অবিরুত ভাবে কোন? পরিবর্তন ন। 

৩৫ 
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ক'রে যথাযথ-বূপে আমরা পালন ক'রে আস্ছি, সে কথা বলতে পারি না; তবে সংস্কৃত ভাষার আর শাক্গরন্থ প্রন 

চর্চা আমাদের মধো কথনও লোপ ন। পাওঘায়, তার অনেকখানিই যে আমরা বজায় রেখেছি, একথা বলা যান । 

তবুও নিশ্চয়ই কিছু-কিছু ছিনিস বদলে ফেলেছি__পুরাতন জিনিস কিছু-কিছু হারিযে' ফেলেছি ব| বঙ্জন ক'বেছি, 

আর তার বদলে, ব। অর্ধিকন্ধ, নোতুন ভাবধারা আচার-অনুষ্ঠানও কিছু-কিছু এসেছে । বলিদ্বীপের সঙ্গন্ধে 

সেই কথা বল! যাঘ। ভাবতীগন গুরুদের আর ভারত থেকে আগত ত্রাঙ্গণাদির বংশধরদের কাছ থেকে ছু হাজ।! 
দেড় হাজার বছর আগে বলীতে থে ধর্ষের প্রচার হয, তারও সবটুকু বলীতে অবিরুত নেই_-সংস্কত ভাষার সদ 
যোগ হারিয়ে" ফেলায়, এই রূপ সন্দেহ করা যায । আবার হয় তে। কতকগুলি বিষয়ে বলিদ্বীপের হিন্দুধর্ম রক্ষণশীল-- 
যেখানে ভারতে পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে, এমন-সব বিষয়ে, আমাদের উভঘ দেশের আদিযুগের প্রাচীন হি 
সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপটী বের করবার উপায় কি? দুই দেশের ভাব-ধারা আচাব-অনরঠান গিলিঘে দেখা _আ।ব 

দ্ধ দেশের ব্রাঙ্গণদের মিলে সহণে!গিতি। ক'রে, এক জোটে আলাপ আঁলোচন। অধ্যযন গবেষণ| কব; ভবেউ জ্ঞ।ণ 
আর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচাব কবে সতোবৰ নির্ণষয হ'তে পারে । আমব। ভারতবনেব শ্রেঠ চিন্ত।শেত! মহাগুরু? 
সঙ্গে এসেছি_-আমাদের উদ্দেশ্ত, এই ভাবে আমদের দেশের গার এদেশে পপ্ডিতদে মবো একট। আদান, 
প্রদানের যোগ-স্বত্রের পন্তন করা । মহাগুরু জগতের শ্রে্ঠ কবি, সমগ্র সভা জগ তাকে মানে । ভাব উপদেশের 
মূল-তত্ব তিনি আমাদেব বেদ উপনিষদ্ বামাষণ মহাভারত থেকেই, প্রাচীন ব্রাঙ্গণ আব ধধিদেব শান্স আব আগ 
থেকেই পেয়েছেন । বলিদ্বীপের লে।কেদেব আমর। ভাইযের মতন দেখি, সমানে-সমানে ঘেমন তেমনি এদেব সঙ্গ 
চ'লতে চাই-_-আমাদের উভয় পক্ষের পূর্ব-পুরুষ আর মন্্র(ত| খমিদের উত্তবাধিকার আমব| গিলে মিশে, ভালে। 
ক'রে বুঝতে চাই ।*_এই ভাবের কথা ব'ললুম__আস্তে-আস্তে । আমার কখ| পণ্ড কজন বেশ মন দিয| শুনে, 

সকলেই একবাকো বললেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন_-আঁপনাদের দেশের পঞ্ডিতে আর আমাদের 
দেশের পঞ্ডিতে মিলে কাজ করলেই সত্যের নিধঁরণ সম্ভব হবে। যাঁতে বলিদ্বীপে সংস্কৃত পড়। আরম্ত হ 
সে বিষয়ের আবশ্রাকতা সকলেই স্বীকাৰ ক'রলেন। _-আমাদেব পূর্বোক্ত পদগুটাও ত্রীকার ক'রলেন ঘে মামি 
ভালো! কথাই ব'লেছি। তারপবে তিনি নিজের নাম আমায় জানালেন-__নাঁমটা হচ্ছে [90100070104 
[১-51, ঠিকান। 1,00৮0০ ১1:)1007)130071010) 1)01 18147 ( পদণ্ড গড়ে রেসি ব। বষি পুত মাধুণ, 

সেদাআঙ, দেন্-পাপার) | ভদ্রলোকটী যাকে বলে একটী ০017৮ , পবে রবীন্দ্রন।থকে এই পদগুটীর কথ! বলি, আব 
ইনি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মোতুন কর-মুদ্র। শিখতে আসবেন, মুদ্রাকরণে তার দক্ষতার যাচাই-ও ঘে কবে 
যাবেন, তাও বলি। কবি হাসতেহাসতে ব'পলেন_এই দেখ, তুমি কোথায কার সঙ্গে আলাপ ক'রে ঘত্ 
বিভ্রাট ঘটিয়ে” আসবে-_-এখন জগতে আমার যেটুকু পসার হয়েছে এই বলীতে এসে পদপগুদের দপ্ডাঘাতে সেটুক 
সব বুঝি মাটি হ'য়ে যায। কোনও রকমে তাকে ঠেকাও__সে যদি আমার মুদ্রার পরীক্ষা ক'রতে আমে, 
তাহ'লে বিশ্বভারতীর জন্কে খালি ভিক্ষের-ঝুলি নিয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরছি আমার আবার মুদ্র/ কোথা-আমি গরীব 
বেচারা দাড়িয়ে “ফেল? হ'য়ে মারা যাবো ।, 

এর পরে 'হাজা” নাচ দেখলুম | এটা হচ্ছে নাচ-গান-মিশ্র হাশ্তরসময়-ভূমিকা-যুক্ত একটা 1১110% ব্যালে' 
ধরণের গীতিনাট্র। নাচটাই উপভোগ্য-_গানে বলিছ্বীপের কৃতিত্বের অত্যন্ত অভাব। এটা বোধ হয় 
অনেক রাত্রি পযন্ত চ'লেছিল। আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেখে, পুঙ্গব সুখবতীর কাছ থেকে, আর 
অন্য ইউরোপীয় আর আমেরিকান বন্ধু যারা নাছোড়-বান্দা হয়ে শেষ পর্যস্ত থাকবে তাদের কাছ থেকে বিগায় নিয়ে 
বাছুও-এ ফিরলুম-_দ্রেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ, ধীরেন-বাবু, স্থরেন-বাবু আর আমি ॥ 



১৬। বলিদ্বীপ-বাদ্ঙ ও উবুদ 

নঠ] (সপ্টেম্বর। বাবণাৰ 

সকালে চিত্রকর ২০২০৪, 'শামেবিকান 1২0৯6৮]100 খাব একজন ঈবমান ইঞজিনিযাব করিব সঙ্গে দেখ। 

করতে এলেন । বলিদ্বীপের লোকেদেব কথা হ'ল। রুস্ভেণ্ট তে। উচ্্রপিত ভাবে প্রনংন। কাপণেন। বালপেন, দেশটী 

একেবারে 1)0018০ স্বর্গ । কবি বললেন, শ্বিগ তে। বটে, কিন্তু বাইবের হাদ্যাব সঙ্গেসঙ্গে গাব ইউপে।পীঘ 

সভাতার সংস্পর্শে নান। অভাব আব অসন্তোষও তে। অ।স্ছে- এইবারে এই আগগেৰ উদ্ভানেৰ দিকে আনা দুখ আজ 

শশান্তির বিষম নিষে শমতান-রূপ সপ আন্তে-মান্তে ঢুকবে ॥ রুমভেন্ট বললেন_গাস্তে খান্তে কি বাপ্শেনন ৪) 

বলম্বীপের পুগোহিতের দেবানা 

401)0176 13 21101010177 1956 1000 পা) তা ঘোড়া ছুটিয়ে শয়তান এ ন্র্ণেছ্যানে এল বলে। বডোবছে। 

সব দোকান খুল্ছে, ভাতে নানা শস্তা-দাগ্গি ইউরোপীর চটকদান জিনিস, *উরোপীর কাপডচোপড, জুতো, 

মোটর-গাড়ী, ঝুটো গহনা-টহন। সব এসে এদের চিন্ব-বিভ্রম ঘটিযে" দিচ্ছে ; এদের জীবনের সাবেক সাবণা শার 

ধাকছে না। এই-সব জিনিসের আবশ্বকতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে পয়সার? অভাব ঘ'টবে_তখন বগিদীপ আর 

বলিদীপ থাকবে না।” আমি বললুম যে, বিদেশী (০7136 ব] দর্শনার্থী বাত্রী বে দলে-দলে আস্তে আরম্ত করছে, 
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দু হাতে খরচ কর1- টাকার প্রভাব-ও এ € 

১৫ ৬ পাস প শাসিত িপ্পা ৩৩৬ ৮ / স্পা টি ০ - 

দশের লোকেদের পক্ষে কতকট৷ খারাপ হ'দে । 
রুসভেপ্ট নিজে টুরিস্টদের পাণ্ডা, এ কথায তার ঘোরতর আপত্তি হ'ল। 

বলিম্বীপের ভোজের ব্যবস্থা তরকারী-কে।টা 

(শ্রীযুক্ত সরেশানাথ কর কর্তৃক গৃহীত ) 

আমাদের বাসাব পাশে বলিদ্বীপীষদের পল্লীতে কাব বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষ একটা উৎসব আছে-_তাপ 
ভোজ আজ হবে। তার জন্য ঠিক আমাদের বাড়ীর হাতার পাশেই একজনের বাড়ীর আঙিনায রাননা-বান। হচ্ছে । 

তরকারী-রায়। 

( শ্রীযুক্ত বকে কতৃক গৃহীত) 

আমর! দেখতে গেলুম ৷ তরকারী রান্নাই হ”চ্ছে__ 
চার পাচ দল লোক নানা কাজে বসে গিয়েছে। 
কাচা! বাশের মাচার মতন একটা বসবার জায়গাষ, 
বসে কতকগুলি লোক তরকারী কুটছে, না'রকল 
কুরছে। দেখলুম, না'রকল-কোরাটা এর 
তরকারাঁতে বড্ড বেশী ব্যবহার করে। ছু-তিনটে 
আটচালা আছে, সেখানে হয় রান্না চ'লেছে, না হয় 
সব জিনিস-পত্র আগুনে চড়াবার জন্য ব্যবস্থা 
হচ্ছে। বড়ো-বড়েো কাঠের বারকোষে, বাশের 
আর বেতের চাঙারীতে আর মাটির গামলায় সব 
তরী-তরকারী না'রকল-কোরা স্তুপাকার ক'রে 
রেখে দিয়েছে। কলাপাভা, মোচার খোলা 

কলার বাপনা, না'রকলের বালদো পাত্র-রূপে খুব ব্যবহৃত হ'চ্ছে। বলিছবীপের লোকেরা মাটিতে বসার চেয়ে 
তক্তাপোষের মতো উঁচু জায়গায়-_মাচায় বা 'রোয়াকে__ব'সেই কাজ-কর্ম বা গল্প-গুজব ক'রতে ভালোবাসে । এক 



,সাপনগায় মাটি খুঁড়ে ছোটো কতকগুলি নালাব মতন কবেছে, নীলাগুলি কাঠ ব্যপাব আগুনে ভব) , আব বীশের 
“তলা টাচাড়ীতে মশলা-যুক্ত মাংসের কীম। লাগিযে সাবি-সাবি বিশ-পচিখটা কীম।্চযানা টাচাটী ছু? বাথাবীব 
ভতর লট্ুকে' নালার আগুনের উপরে রেখে সীক-কাব|বেব মতন কাবে বাধছে__একট। দিক্ খানন। হালে খাখাবী শু 
ঢাচাড়ীগুলি একত্রে উল্টে” নিযে আব একট। দিক্ 

মাগুনে রাখছে । এ রকম করে মাংসের শলপঞ্ধ 

ব| সীক-কাবাব রান। অদ্ভুত লাগ্ল। মাংস হচ্ছে 

সামুদ্রিক কচ্ছপের-আমাদের বাঙলাদেশেব কর্ম- 

বাড়ীতে মাছ কোটার মতন কচ্ছপের মাংস 

টকরো-ট্রকরে। কাবে কাটছে, কীম। ক'বছেন 

কচ্ছপের খোণাও বিস্তব পাড়ে বঘেছে। আমব। 

গুব-ঘুবে এই যঞ্জি-বাডী দেখলুম | এব। কিছু 
গ।গই ক'রলে না, শিজেবনিজের কাজেই নিথুক্ত 

॥ রইল । বাঁকে আর স্থবেন-বাপ কতকগুলি ছবি ছ 

তপলেন। গিনিসট| বেন কৌত্ুককর লাগ্ল। মন্জব।ঢাব রহ 
একট! জিনিস লক্ষা কারলুম_র্বাণছে, কুটুনে। ( আনুক্ত বকে ক ক গহ। 5) 

১ বটছে।, জগ গ্রভৃতিব যোগান দিচ্ছে, পুরযেব1 এখানে একজনন (মথে নেই | বামবাচীন এধিকে উপিকে 

কতকগুলি কুকুর ঘোরাঘুরি কবছে। 

উবুদে অন্ত্যেট্ট-ব্যাপারের আজ শেষ দিন-আ।ছ বিকালে, সন্ধা।ব দিকে দাভ হবে। পুদব পথবহা আগ 

বিস্তর ইউরোগীয় আর অন্য অভ্যাগতদের নিমন্ত্রণ ক'বেছেন, মধ্যাহ্ৃ-ভে।জনেব জনা | আমল 'এথাবোটাব সগঘে গাছ 

বিনবি চির রারর । কাবলম। পুঙ্গব 2থবতীব নিমখিতেল। সব 

রে কা ছে! হাযেছেন। ভাব প্রাসাদের একটা 

আডিনাঘ এবটী পড়ে স109।প|ঘ চটী [দিথে 

বসবাব জাষগ| কর। হীনেছে । পপিদীপ আব 

শবেণ বেমিডেণ্ট শাসক ক!বোন ভিলেন (এব 

সঙ্গে বলিদ্বীপে পৌফুবাব গ্রথম দিনেই বা1চশিব 

পুঙ্গবেব বাডীব আাদ্ক্ষে তে দেখ হাদেছিল )। 

আমাদের চ্াহান্দে ঘে ডচ. পাবনটা ছিলেন 

তিনিও সপবিবাবে এসেছিলেন) অন্যান 

পরিচিত ডচ্ কর্মচালী "অনেকে ছিলেন 

মাটিতে আগুন করিয়া মাংস-রান্নার প্রক্রিয়! এদের সব সাঁদ। জীনেব গপা্গাট। কোট পবা, 

( শীযুক্ত বাকে কৃ ক গৃহীত ) ধবধবে? সাদ] পোষাক | বলিদীপীয় অন্থান্ 

পুর্গব, রাজ। আর বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। তিন-চার দল নান। বকমেব গামেলান-বাজিয়ে”ছিল। শ্রীযুক্ত কারোনের 

সঙ্গে কবির আলাপ হ'ল । খানিকখন গল্প-গুজব করার পরে, আহারের জন্য ডাক পণ্ড়ল। "মার একটা বাড়ীতে 

টেবিলে ইউরোপীয় কাঁয়দায় খাবার জায়গা হয়েছে । পুঙ্গব স্থবতীর স্ত্রী সেখানে , আমাদের স্বাগত 

ক'রলেন। ইউরোপীয়ান্দের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে করম্দিন কা'রলেন, আমরা ভারতীয় প্রথায় নমস্কার 



২৭৮ দ্বীপময় ভারত 

ক'রলুম, তিনিও প্রতি-নমঙ্গার ক'রলেন। ইনি অতি কৃশ| মহিলা, পরণে গাছ-পালার নকএ1- 

যবদ্ীগীয় বাতিক কাপড়ের সারঙ, গায়ে সাদ। ডুরে কাপড়ের মালাই কোর্তা, মাথার চুলে এ. 
খোঁপা, ভাতে গোটা ছুই গঙ্গরাজ ফুল; দা 

জিনিস বড়ে। বিসদ্ুশ ঠেকুল_ দীতগুপি পান খে 

একেবারে কালে। রঙ পেয়ে গিয়েছে, আর বা হা 

নখগুলি মস্ত বড়ো ক'রে রাখা । ধনীর ঘবের মেখে 

পুরুষদের খেটে খেতে হয় না, তাই চীন-দেশে তাঁদে। 

মধ্যে অনেকে এই রকম বড়ো-বডে। নখ রাখত; ইন 

তে। চীনের প্রভাবে এ প্রথ। বলিদ্বীপেও এসে থাকবে। 

আহাবেব পদগুলি মিশ্র ইউবোগীঘ আব বণী- 

দ্বীগীয়। আহার ঢচকুল বেপ। আড়াইটেব দিকে। 

কবি তারপবে আব থাকতে পাবলেন ন| , পাঙে তাপ 

আবাঁব শবীব অন্ুস্থ হয, সেই ভযে বিশ্রাম কববাব 

জন্য তাকে বাসা নিষে গেল। কৌপারব্যাগ সঙ্গে 

গেপেন_তিনি আজকেই যবদ্ধীপে ফিরবেন 

যবদ্বীপেব জাহাঙ্গ ধরবেন । সেখানে তাব 2১ 

[105601৮-এর বাংসবিক সভা আছে, [1)8661৮৮এ৭ 

সম্পাদক-হিসাবে তাকে সভাঘ উপস্থিত থাকতেই 

হবে। এ ছাড, কবির যবদীপ-ভ্রমণের আনেক 

ব্যবস্থ। তাঁকেই করতে হবে। কবি এত দূর এসেও 

বলিদ্বীপেব অস্ো্টি-ক্রিয়ার শেষ অন্ন গুলি দেখতে 

পেলেন না, তাই আমব| আঁপসে দুঃখ কারছিলুম । 

শ্ীমুক্ত কারোন ব'লণেন যে, তার স্বাস্থ্যর দিকে প্রথম 

ও প্রধান লক্ষ্য রাখ কতবা। 

তার পরে শবদেহ 0091) “ওয়াদা? ব। বির? 

শববাহী -তাজিয়াতে তুলে, মিছিল ক'রে, গ্রামে 

বাইরে দাই-স্থানে গিয়ে দাহ কবা হবে । এসব অন্ষ্টান চুকৃতে অনেক ক্ষণ লাগবে । সকলে তৈরী হলে, 

আমর| এই শেষ অঙ্ক দেখতে এলুম 

বাইরে বাস্তাম বিরাট এক মিছিল তৈরী হ'য়ে রয়েছে; মাথায নানা উপচার নিয়ে মেয়েদের দল; 

বর্ধ। বল্পম ধ'রে সেকেলে বলিদ্ীপীয় পোষাক প'রে পাইক বা সেপাইয়ের দল; নানা ইতব ভদ্র ব্যক্তি। 
নানা মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, অনেক পর্দা সাদ! কাপড়ে জড়ানো শবদেহ যে মণ্ডপে এ কয়দিন ছিল, সেখান 

থেকে বা'র কর হ'ল। সুর ক'রে গানের ঢঙে বলিদ্বীগীয় ভাষায় আর ভাঙা সংস্কতে মন্ত্র পড়তে 

পণ্ড়তে, ছুই-তিনটী তোরণ পার হয়ে, ভিন্ন-ভিন্ন মহল পেরিয়ে শবদেহকে পাঁচীলের উপরের বাশের সিঁড়ি- 

পথ ধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে” শেষে ওয়াদা-র উপরে তোলা হ'ল। তারপরে সেই বিরাট্ ওয়াদাঃ নিয়ে তার 

দেড় শ' আন্দাজ বেহারা চ'ল্ল, শোভা-যাত্র! শুরু হ'ল। রূডীন কাগজে কাপড়ে আর সোনা রূপার 

উবুদ-- প্রাসাদের ভিতরে একটা তোরণ 

( জীমুক্ত হুরেঞ্জনাথ কব কর্তৃকি গৃহীত ) 
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চর 

কের সাজে এই ওয়াদাটী দেখতে চমতকার হরে ছিল। এব প্রধান মপগ।র ছিল, বাট পশপুট 
“পাব কারে এক গরুড়-মৃতি; আর তা ছাডা, মুখসেব দীচে তৈরী বিশ্ব কাটেন বাস আব (দবঙাব মু৭৪ 
'হল। শ্রশান-ভূমিতে পৌছুলে, পূর্ব কালে নিঘম ছিল এই গথাদাঃ লট হ'ত, পর্শকব। ইচ্ছে হালে এ এ পাবৃও 
.ভঙে টুরে পছন্দমত ওয়াদার অলঙ্কাব নিষে মেত' , কারণ ওমাদাটী9 শেষে আ।শ্খুনে পুডিনে ফেলবাব নিম । 
এঙ্গব সুখবতী কিন্তু স্থিব করেছিলেন, এইবকম কবে অত বহেব সঙ্গে খোদা কারা শু ন। কাব, 

৭| যাঁকে তাঁকে না দিয়ে, ওগুলি আগুন লাগাবাব পবে আস্বেআ্তে খুলে শিনে বাহাবিধাব ঘাগঘবে পাগণে। 

হবে, সেখানে চিরকালের জন্য বলিব শিল্পকলাব নিদর্শন-হিসাবে বঙ্ষিত হবে। 

উবুদ-- সদা কাপড়ে জড়ানো! নীয়মান শবদেহ শনব।ভী ওচদাঃ 

( শ্রীযুক্ত বাকে করৃক গৃহীত ) (শ্রীযুক্ত বাবে কহ, গৃচঠ) 

মাথার দ্িক্টা টলমল ক'রতে করতে গয়াদাঃ তে। বোভাঘাহার সর্পে বেরুণ? ॥ আব এগিনে 

এসে শোভা-যাত্র/ দেখতে লাগ্লুম। এই শোভাঘাত্রায় সেই সনোভরগঠি লীপামঘী জনপদ-কভা। ৪ 

-বধৃদের সারি।-_কালকের রাক্ষসমূতি পুতুলের সঙ ছিল। হাপ-্যাশনের মাক পরা খিরাউ মাখাথ 

রষ্ীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে গলা-আট। ব| টাই-কলাব-ুক্ত গণা-খোল। সাদ। জীনের কোটি, পরনে 

রভীন সারঙ, পাষে চাপলি--বা সাবেক-ধরণের পোষাক-পর, অর্থাৎ খালি গা, খাপ মাগ। বা মাথায় একটা 

রষ্ঠীন রুমাল বাঁধা, কানের পাশে *ফুল গৌজা, কোমরে রীন উন্নরীর জড়ানো, পরনে রঙান ধুতি, খাণি 

পা_-এই দুই রকম বেশে, বলিদ্বীপীয় অভিজাত আর ভদ্র জনগণ। বিস্তর গেঁয়ে। লোকদ এসেছে | শুরুতে, 

ঘুরতে দেখি, এক জায়গায় রাজবাড়ীর মেয়ের! দাড়িয়ে” আছেন, সঙ্গে ছ্াতি ধরে কতকগুলি দাপী চাকর; 

পু্বব সুখবতীর পরীকেও দেখলুম। এদের সঙ্গে মতি ফুটফুটে অন্দর একটি গোটে। মেনে কারেছে। 



২৮০ দবীপময় ভারত 

মাথায় তার একটি ঝলমলে' সোনার ফুলের মুকুট পরা; শন্লুম, ঞী ুঙ্গব তীর মেয়ে। এর! মিছি 
জন্য দাড়িথে' আছেন, মিছিল একটু দেখে তারপরে দাহ-্থানে যাবেন। বাকে, সথরেন-বাবু, 

উবুদে অস্ো্ট ক্রিযার স্থান 
( শ্রীযুক্ত বকে করৃর্ক গৃহীত) 

চালাঘর তৈরী কর। হযেছে । ইতস্তত: লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে__এই দাহ্-স্থানে চার দিক থেকে লোকেরা এসে 
উপস্থিত হ'য়েছে। বাছু৬ থেকে বোস্বাইয়ে খোজার 

দল, চীনে" দোকানীর দল, আরব ফেরিওয়ালার।_-সব 

এসেছে। দাহ-স্থানে মঠের মণো ছোটে।খাটে। আরও 

কতকগুলি চিত|-গৃহ তৈরী হয়েছে; আর ঘারা খরচ 

ক'রে খড়েব ঘর তুলতে পাবে নি, তার। অমনি একটা 

মাচ। বেঁধে, তার উপরে বুষ ঝ৷ সিংহ ব| মত্ত মুতির 
শবাধার সাজিয়ে রেখেছে । জনকতক' ভারিকে 

চেহারার ব্যক্তি খুরে বেড়াচ্ছেন, খালি গায়ে, রষ্ীন 
উত্তরীয় আর কাপড পর|, বোধ হয় এর৷ এই অঞ্চলের 
পণ্ড বা মাতব্বর ব্যক্তি হবেন । 

সদ্ধোের দিকে, মাইল দেড়েক দূর রাজপ্রাসাদ থেকে 
মিছিলের মধো শবাধার দাহ-স্থানে এসে পৌঁছুল'। 
ওয়াদার উপরে ঝদে আর দীড়িয়ে' সাদ। কাপড়-পরা 

ঞ 

| 
| 
। 

1 
ৃ 

ৃ 

আর ইউবোগ,. 
দর্শকের খুব ফোটোগ্রাফ নিচ্ছেন। আমাদে, 
পরিচিত বাছুও-এর সেই চীনা ফোটোগ্রাফবকে« 
দেখি, খুব ছবি নিতে বান্ত। 

আমর! দাহ-স্থানে গিষে পৌছুলুম | সদৰ বাস্৷া; 
ধারে একটা বড়ো মাঠে দাহের বাবস্থ। ভ'যেছে 
ঘাসে-ঢাক। খোল। মাঠ, ছু'দিকে গাছ-পাল। | মাছে 
মাঝখানে খড়ে-ছাওয়! একটী মন্দিরের মতন বাটা 
কর। হযেছে-_যেন বাঙল। দেশের দু-প্রস্থ ছাদবিশিই 
খড়ো ঘর। এটী হচ্ছে চিত-গুই । এর ভিভবে 
ইটের বেদির উপবে বিবাট একটা কাষ্ঠনঘ রুষ্ণবণ 

বৃষ-মৃতি। খবের সামনেই বাশেব উচু একটী পিডি 
পথ। ওয়াদাটাকে এনে এই পিঁডি-পথের সামনে 

রাখ হয। তারপর শবদেহ উঠি ওযাদাঃ থেকে এই 
বাশের সিড়ি-পথ বেয়ে, সরাসরি চিতা-গৃহেব কাঈনন 
বৃষমৃতির খোদাই-কর| ফাঁপ| পিঠেব ভিতরে নামিথে 

রাখ| হয়। চিতা-গৃহের পিছনে, খানিক দুরে, বানের 

আর একটা ঘর বানিষেছে, এটাতে রাজবাড়ীর মেঘেব। 
এসে সমবেত হলেন। আর তার অপর পাশে, 

বিদেশী আর ম্বদেশী অভ্যাগতদের বসবার জন্য একট! 

চিতা-গৃহ 

(শ্রীযুক্ত বাকে কতৃক গৃহীত) 

জনকতক পদ, আঁর পুঙ্গব হ্থবতীর ভাইটা-_যার 
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৭থ আগে উল্লেখ কারেছি। এমাদাটাকে চিতা-গুহের 

পবা। রে 
০, ক চি ৪ 

উবুদ ১৮৬ 

উবুদ --দহ স্থ/নে জনকতক মা'তৰার বাত 

(শ্ীঘুঞ্ত অবেন্দন।থ কর কত ক গৃভীহ) 

শ্বেত বন্ধে জড়িত শবদেহ কাপে কারে নিয়ে আস্তে 

আন্তে মিডি-পথ দিয়ে পীচে নামালে। দেহেব স্দে 
দুই রাজ-ছত্র চগ্ল্ল। দেহ নীচে নামিণে কাম 

বুষের অভ্যন্থরে রাখ। হল। সেখানে আন্ত পদ 

ছিলেন। ভারে-ভারে তীথ-জল নিঘে মেঘের! ছিল। 

যন্ত্র প'ড়েপ'ড়ে এই তীর্থ-জল দিযে বন্্াচ্ছাদিত মৃত-দেহেব 
স্নান চণল্ল__অনেকক্ষণ ধারে । উতি মধ্যে ওয়াদাটীকে 

সরিয়ে নিয়ে একটু দুরে-রেখে দিলে, আব তার 

অলঙ্কার-স্বরূপ কাঠের মতি-টতি আসন্তেআস্তে খুলে 

নিলে। তারপরে, তার অন্য অলঙ্কার রডীন কাগজ 

আর জগজগ! আর ডাকের সাজ নিয়ে সমাগত 

বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে খানিক কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। 

আমাদের মধ্য থেকে বাকে গিয়ে খানিকট। ডাকের সাজের 

ঝালরের মতন সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন । 

বড়ে। ওয়াদার সঙ্গে-সঙ্গে এ অঞ্চলের অন্যান্য মৃত 

ব্যক্তিদের আত্মীয়দের যার যেমন সামথ্য তদন্রসারে 
এয়[দ!ত 55১ শবদেহের অব হরণ 

( জীমূন্ত বাকে কতৃকি গহন) 
চু 

ছোটো আকারের আরও কতকগুলি ওয়াদা; এল' | যারা নেহা গরীব) হার। কেপল মাথায় কারে মৃতের 

৩৩৬ 
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আত্মার 'পুষ্প' ব| প্রতীক নিয়ে এল_তাদের আম্মীধদের মৃতদেহ মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্তিকাসাৎ ক'রে দে 

হয়েছে-_-এই সকল ওর়াদাঃ ব| “পুষ্প, যার-যার চিতা-গৃহের কাছে বা চিতা-বৃষ, চিতা-সিংহ বা চিতা-মহস্তে 

কাছে, নিয়ে গেল। সেখানেও এই রকম তীর্ঘ-জলে স্নানের আর মন্্-পাঠের ধূম চ'ল্প। 

মন্ত্রপাঠ আর অভিযেক যখন শেষ হ'ল, তখন শ্রাদ্ধাধিকারী-হিসাবে পুঙ্গব স্বখবতী চিতায় আন 

দেবার জগ্ঠ এলেন। ইনি সাধারণ দৈনন্দিন পোষাকেই ছিলেন, পায়ে জুত19 ছিল, গাষে সাদা কোট, পবণে 

রঙীন সারও, মাখায় রুমাল বাধ|-আমাদেব দেশের মতন অশৌচ-পালনের কিছু-ই দ্রেখলুম না। কতকগুণি 

লম্ব। কাঠিব তাডায আগুন জেলে, কাষ্ঠঘঘ বুষের পেটের তলায় দিলেন, আর চাকর-বাকর আর অন্ত লোকের 

চিতা-বৃষের উপর শবদেহ ছ্বাপন 

(শ্রীযুক্ত হুরেন্সনাথ কর কতৃক গৃহীত ) 

খড় কাঠ নিষে বৃষ-মৃতির চারিদিকে স্তপাকার ক'রে রাখলে । নিমেষের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ'লে 
উঠুল। ওদিকে বিরাট ওয়াদাটীতেও আগুন ধরিয়ে দিলে। আর এ সঙ্গে ন্যান্ত চিতা আর ওয়াদা-ও 
জ'লে উঠুল। 

সন্ধা ঘনীভূত হ'য়ে এল" | ক্রমে অন্ধকার বাত্রি এসে পণ্ড়ল। আমরা ঝসে-বসে বা ঘুরে ফিরে দেখতে 

লাগলুম। চারিদিকে অগ্নিকাণ্ড। এতগুলি চিতা, ছোটো আর বড়ো, ক্ষুদ্র আর বিরাট, এত অগ্নি-স্তপ এক জায়গায় 
কখনও দেখিনি। আগুনের লাল আভার গায়ে, চলা-ফেরা ক'রূছে এমন বলিদ্বীপীয় লোকেদের দূর থেকে কালো 
ছায়ার মতন দেখাতে লাগল। 

দুঁতালার সমান ষচু ওয়াদাটা সর্বাঙ্গে কাগজে আর কাপড়ে মৌড়া থাকায় একসঙ্গেই সবটা জ'ল্তে 

লাগল। সে এক মনোহর দৃশ্ঠ--যেন গগনম্পর্শী অগ্নিময় মন্দির। তারপরে খুব খানিকটা পুড়ে এই 
ঝা 
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এহৎ আগুনের পাহাঁড়_তার বাশেব সমস্ত কাঠামে। সমেত এক পানে বকে পাডন। আব তাব পাবে হয 

(ত। ভূমিসাৎ হ'য়ে যেত, কিন্তু ত| 

বরাটু বিশাল ওয়াদার এই 

অগ্নিমষ আলিঙ্গনে গাছের 

মহমরণ ঘণ্টুল: চড়-চড় এনে 

গাছের কাচ! ডালপাল। ঝ'ল্সে 

গিয়ে পুড়তে আরম্ভ ক'রলে। 

জলন্ত ওয়াদার আগতন আর 

গাছেব আগুন দুইয়ে মিলে, এক 

বিকটোজ্জল ভীষণ-স্থন্দর দুশ্টের 

স্থট্টি কারলে। ছোটে। হ্ঘাদাঃ 

দুই-একটীর প!শে যে ছোটো- 

খাটে! গাছ ছিল, তাদেরও এই 

দশ] হ'ল । 

চিতাগৃহে বুঝের মুতি খুব 

হ্র'লতে-জ লতে, ঘরের চালে 

আাগ্তন লাগল। এইরূপে এক 

বিরাট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে, শিজ 

মনুগামী স্বগ্রাম আব স্বদেশ- 

বসীদের সঙ্গে, পুঙ্গব সতখবতীব 

পিতব্য ইন্দ্রলোকে  প্রযাণ 
ক'রলেন। 

আমরা তারপরে প্রতা- 

বর্তন ক'রলুম। রাত-ও খানিক 

হয়েছে, নিভন্ত আগুনের 

ছাইয়ের স্তপ দেখবার আবশ্ত- 
কতা ছিল ন1। শুন্লুম, মুতের 

আত্মীয়ের সারা রাত দাহ-স্থানে 

না হযে পাশের একট। খুব উঢ গাছের গাথে হিলান দিনে পাডল। 

বলিত্বীপ-_ভদ্রানন-গৃেব দেবমন্দিৰ 

থাকবেন। তারপরে চিতাভম্ম কিছু নিয়ে, নিকটে কোনও বড়ে। নদী থাকলে সেই শপাতে, নন নূর কাছে হালে 

সমুদ্রে ফেলে দেবেন, তার পরে আজান ক'রে বাড়ী ফিববেন। 

বলিদ্বীপের অভিজাতি-বংশে এইরূপ ঘট! ক'রে আন্য্্টিক্ষি। আব বেশী পিন পারে চাপলে না! বোধ হম । 

সমস্ত ব্যাপারে পুঙ্ব সুখবতীর প্রায় চল্লিশ হাজার গিলডার-__আমাদের হাজার পণব্রিশ-ছত্রিশ টাক1-খরচ হ'ম়েছিল 

ছোটো দ্বীপের এক জন জমীদারের পক্ষে টাঁকাটা কম নয়। তা ছাড়, মৃত্রযব এতদিন পরে দেহেব সংকার--এ 

বীভৎস প্রথাটাও শিক্ষার গ্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ক'মে আসবে । ইউরোপীয় শিক্ষা, ঘুপলঘানদের দু, আব মূল চিন্দু 

শান্ত্রের সঙ্গে প্রবর্ধনান পরিচয়-_-এ সবে মিলে, এই অদ্ভূত অন্ত্যেষ্টির অনষ্ঠান বিষয়ে বলিদ্বীগীরদের মানের ধারণ। 
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চি 

ক্রমে অন্য রকম ক'রে দেবে-হই | ঘাই হোক, আমরা কিন্ত যে জগৎ চলে যাচ্ছে তার একটা তে রিচি ত্র অন্ত, 

দেখে গেলুম । 

৫ই মেপ্েম্বর, সে।মব।র 

আজ বাছুঙে আমাদের শেম দিন | আছ আমর। উত্তর-পশ্চিম বলীর পাহাড়ে অঞ্চলে ১1০০7000]. মুওব 

ব'লে একটা স্থানে বাবে এটাকে এই দ্বীপের সিমল। ঝ| দাগ্সিলিউ বল! যায়। এখানে তিন দিন কবির সদ 

থাকবো, তারপরে বুলেলে হা'ঘে মবদীপে ফিববো_বলিদ্বীপের ভ্বমণ আমাদের সাঙ্গ হবে। 

বাছুঙ শহরে একটা হনব “সকেলে প্র।সাদ সরকাব থেকে শ্ুরক্ষিত অবস্থা রেখে দিষেছে | এই প্রাসাদটীর নাম 

৬১. 5৬ ক * 
৭... "দিবি 

৪ ১০ 

1 5. 2:৩ 
রা. 

মত 5 এ 7:01 9 পাখনা লী পাল , স্পদিসএ৮৭ শপ? রি 

বাঁদুঙ, পুর। সত্রিয়।র ছতরা রা-সাত্রিয়ার দেওয়ালে খোদিত হনুমান্ মৃতি 

(শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ কর কতৃক গৃহীত) (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত) 

1১০৫1 9০1 পুরা সাত্রিয়।” অর্থাত ক্ষিত্রিয়-পুরণ বা প্রাসাদ, একে ডচেরা “পুরা-সাত্রিয়ার মিউজিয়ম” বলে। 

খালি স্থন্দর বাড়ীটী প'ড়ে আছে, শূন্য পুরী খা খা করছে; মিউজিয়ম ব'ললে যে নানা জিনিসের সংগ্রহ 

বোঝায়, তার কিছুই নেই । তবে ধন-জঙ্গল হয় নি, সরকার থেকে সাঁফ-স্থরা রাখে, কতকগুলি ঘরে চাবি 

দেওয়া থাকে । বাড়ীটা এমন বড়ো নয়। দু-মহলা বলা চলে। বলিম্বীপীয় রীতিতে বাড়ীর বাইরে একটা 

এ 



বাছুড্ ও উবুদ হা 

৬৬ 
, নেব জারগ। আছে কিন্তু সেখানে জলেব বাবস্থ। আর নেই। একটা চমংকাৰ আব বেশ ড১ ৪তবা 
“ছে, বা'র-বাড়ীর এক কোণে। বাড়ীর বাইবে একটা ঘড়ী বাজাব।ব টর্িখব আছে । রি রী 

জায়গায়, বড়েবডে। দ্রই আঠিন।._একটী বাড়া ঘব, পাশে ছোটে! মর, আব ধকগি ০109 

পবমন্দিক, দেবত| অবশ্য নেই । "অনেক প্রানাদের সংশ্রিষ্ট এই বকম ছোটে দেব মন্দিব থকে, নান ঠা 
শে সেগুলি দেখতে অতি পন্দব হয়। পুরা-সাত্রিধাতে আর একটা ষ্টপ্য ছি নস আছে, এব রা 

মিনার রার.........০১6 58 গ 

পুর সান্রিঘার দে ওখলে খোদিত সীতা মুঠি পুরা সািয়ব দেওয়।লে খোিত বাগান ঘি 

(জরা কর কতৃক গৃহীত) (শীযুক্ত হাপেলনাণ কব কতৃক গুহা) 

সামনেকার, বাইরের দিকৃকার দেওয়ালের গাযে নরম পাথরের ইটের উপরে খোদ। কতকগুপি মতি 

1১৪-7]1০_-এক-একটা ক'রে মৃতি বলিদ্বীপীয় শিল্প-রীতি অন্তমারে থে দা, খুব চম২কার দেখতে বেশ প্রাগব 

মূতি কয়টা। আলাদা আলাদা রাম লক্ষণ ভরত শক্র্র সীতা হনুমান অঙ্গদ বিভীমণ প্রক্ততি রামাঘণেব পা 

পাত্রীদের মৃতি। আবার তা ছাড়া মহাভারতের পাচ পাগুব আর ঘোৌপণীর দৃতি' সব- ৷ গুটি চোদ্দপনেরে। 

মৃতি, মেটে রঙের পাথরে কেটে তৈরী, হাত ছুই লম্বা প্রত্যেকটা । এই তি বগিদাপায় ভাঙ্গর্ষের 

উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
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শ্নরেন-বানু পুর।-সাত্রিধার ছবি নিচ্ছেন, এমন সময়ে কতকগুলি বলিদ্বীগীয় ছোকরা এসে উপাঁ, ও 

হ'ল। ভাঙা-ভাঙ। নালাইয়ে এদের সঙ্গে রথ। কইলুম । এদের জিজ্ঞাসা ক'রলুম, তোমরা কি? তোঁম।,'ন 
ধর্ম কি? একটা ছেলে বললে, “আমরা “বাপি কাপির”, "লাম" নই) অর্থ, বলিদ্বীপীষ্স “কাফের” বা হি 

“ইল্াম” বা মুসলমান নই |" বুঝলুম, আরবেব|, আর যবদ্বীগীয় আর অন্য মালাই-ভাষী মুসলমানেরা, দি 
বলিদ্বীগীনদের “কাফের ব'লে থাকে, আব কাকের শন্দেব অর্থ না বুঝে, এর।-ও সরল মনে বিধমীদের দে“ | 

এই অবজ্ঞ-হুচক নাম নিঃসক্ষে।টে বাবহাব কবে। তি ছোকরাদের বল্লুম_কাপিব বালে না, কাচি 

একট! গালির কথ; বালে। যে আমব। হিন্দু) ব| বলীব “আঁগমা ব| ধর্মের লোক (“ওরাও হিন্দু, “ওরা অগান। 
বালি')। হিন্দু শক এবা শুনেছে, তাব মানেও জানে । ছেলে বির ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে আর৭ কথ! কষ, কি গু 

ভাষ|-জ্ঞনেব অভাবে আমাদের আলাপ বেশী দূব এগে।ল' না। 

প্লাতরাশ দেবে মাপ-পত্র গুছিয়ে নিখে, বেশ] দশটার সমধ আমর! লাছউ থেকে বথন। হালুম ॥ 

৭। বলিদ্বীপ-_মুণ্ডকৃ 

সোমব|ব, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭।-- 

বাছ€ থেকে উন্তব-সুখে। হ'ষে, তাবপরে একটু পুবে, পাহাডেব মধ্যে এই মুণ্ডুক শহর । শহর নধ, একটা 

বডে। গ্রাম বললেই হয। কতকগুলি বড়ে। বডে! গ্রাম উঁষে আগাদের মুওক ঘাবাৰ পখ--শেষের দিকে আধেবেৰ 
উপর পথ হচ্ছে পাহডে' দেশ দিনে । একথান। গাডীতে আমব। চলেছি _কবি, ক্বেনবাবু আর আমি,গার 

একখানাধ আখাদেব মালপত্র । পৃবেকাব মতন সেই নোবম দৃশ্ঠ-_নননাভিবাম সবুঙ্গের খেল আর জুন্দব 

বপ্ছীপীধ মেষে পুরুষাদেব গমনাগমন ।॥ বাকে-র।, দেউএস্, বীবেন-বাব_এর। সোজ। উত্তরে 17৮৭0 বাতুবিতি 

বলে একটী জাযগ।য গেলেন, মুগ্কের থেকে আরও পুবে, পাহাড়ের মো ; সেখান থেকে পাহাড়ের ভিতর দিবে 

চমংকার হাটা পথ হ'ষে, এব| একদিন পবে নুগ্ুকে এসে আমাদের সঙ্গে গিলবেন। মুঞ্ঁকের পশ্চিমে বলিছীপে 

যে অংশ যবদ্বীপেব দিকে এগিঘে' গিবেছে, সে অংশটা অগুলে' আর পাহাড়ে $ লোকের বসতি সেখানে কম। 

কিন্ত মুওক পর্যান্ত যে পথটা দিবে আমর! যাই, সে পথটায় লোকের বাস খুবই | খড়ের চালে ছায়া শাস্তিপূণ 

গরম, আর মাঝে-মাঝে মন্দির, এ-সব প্রচুর চোখে পাড়ল। 
পথে কি একট গায়ের বাজারের ধারে আমাদের মোটর থাম্ল। সবে সমতল ক্ষেত্র ছেড়ে পাহাড়ে উঠ্ছি। 

দেখি, সেই বাজারে খুব ম্যাঙ্গোস্টান ফল বিক্রী হচ্ছে । ঈষং টক্বস-যুক্ত এই যিষ্টি মুখরোচক ফল, লোভ হ'ল-__ 

প্রায় ছু নুড়ি আমর। কিনে ফেল্লুম। দাম মনে হ'ল খুবই শস্ত।। সার৷ পথ আমরা-_ অন্ততঃ আমি-_খুব এই 
ফল খেতে-খেতে গেলুম | 

মাঝেকার খানিকটা পথ খুব উচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে; সেখানটায় একটু শীত-শীত ক'রতে লাগ্ল। 
রাস্তা খুব চমৎকার, চারিদিকে ঘন সবুজের ছড়াছড়ি । মাঝে মাঝে খুব বাশ-ঝাঁড়। এক জায়গায় একটা ঝরন! 

উচ পাহাড়ের গা বয়ে একেবারে রাস্তার ধারেই প'ড়ে একটা ছোটো পাহাড়ে? নদীর স্থষ্টি ক'রেছে, সেখানে আমাদের 



বলিদীপ-মুণ্ডুক্ টং 

“নর দাড় করালে । আমব। নেমে ঝবনাব স্বশীতল জলে হাত মুখ ধুম এক ও সি »লুম | মোট নিনে খাচ্ছে 

. দকগুলি বলিদ্বীপীষ লোক, তার! ঝরনাব ধাবে মোট নামবে [দিরুন্ডে | বহিকদ্ধাল মন পাঠা টট, শিখে 

1 চ্চ্ঃ টাট্টর পিঠের বোঝ| সমেত জীন খুলে দিযে নাবনার এপ পানে টাউ, এ নাণে দ[০ বুবাণে (72, আপ 

/থানে নিশ্চল ভাবে দাড়িবো-দাডিঘে' শ্রান্ত টাট,গুপি গপুৰ বেশাণ চি শাহন ঝবনাব জানে দিবা আাবাান নান 

করছে । দেখে আমাদেরও সান ক'বতে উচ্ফে হচ্ছিল । 

এই পাহাড়ে অঞ্চলে বিস্তর কফি-বাগান আছে দিখলুন। মক 'পীছি পাণে গাব দেউণম এন বা 

এণ্লুম, এই সব কফি-বাগানের মাপিক ভাচ্ছে স্থানীন বঝালদথীপীর আোলেবাই বিদেশী চটের নন দি বখন 

কাবেছে বটে, কিন্ত ডচেব। দেশের উপনন্ত্ সবটুকু নিচ্ছে না, তাপের সব গাশ কণবাব পপনাব হণ নি, দিখের 

'শাকেরাই এই ছোট দ্বীপটাতে তাব (19101000101) কাবছে | কঘিনবাপান কালে আরা কাগেণ উপণোগা 

একটা রুধি-ব্বসাযে মে বপিদ্বীগীদেব। হাত দিমেছে, আর ভাতে বিরেশাব। এমে হারের খবরের মাপে লে বাস 

পারে নি, এটাকে বলিঘ্বীপাষধদের কার্ধ-কুশলতাব একট খব বড প্রমাণ বালে হবে। 

পাহ।ড়ের গায়ে ধানের থেতের শব 

( শীযুক্ত বাঁকে কতৃক গহীত) 

জঙ্গল, থরে থরে পাহাড়ের গা কেটে ধানের খেত, কফি-বাগান, এ-সবের মধা দিয়ে আমদের থানিকট। 

উৎরাই পথে নামতে হ'ল, তারপরে ডান দিকে অর্থাৎ পূব দিকে একট বাক নিধে, আপ্-ঘণ্টাটাক পথ আবাপ চডাইরে 

গিয়ে, আমরা আমর! মুণ্ুক-এ পৌছুলুম। দশটায় বাছুঙ ছেডেছিলুম, দেড়টায় ঘু$্কে পৌছুলুম । একটা চড়া 

চড়াই পথের ছুধারে মুণ্ুক শহর ব| গ্রাম। ইটের আর কাঠের ইমারত অনেকগুলি । ঢাপ। লোহার লেপিও, 

আর ঢেউ-খেলানো টিনের ছাতের ছড়াছড়ি । অনেক বাড়ীর সাগনে ব। বাড়ীর হাতার মপ্যে মোটর দেখলুম | 

মোট কথা, শহরের বাহ দৃশ্ট দেখে মনে হ'ল, স্থানীয় লোকেরা বেশ লক্ষীণন্ভ। তবে কাচা পরসা হাতে এল মশক 



২৮৮ দবীপময় ভারত 
পা 

সময়ে যেমন একট! রুচির চেষে খরচ নি দরাজ হাতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানেও তেমনি হ' হ'য়েছে ব' 

মনে হ'ল। 

শহরেব বড়ো সডকের প্রাম শেষেতার পরে আব মোটর চল্বার পথ নেই-মুগকেব পাসাংগ্াহান। 

ামর। সেখানে গিষে অধিষ্ঠিত হ'লুম। পুর থেকেই মান্দুরকে খবব দেক্য। হারেছিল। 

মডকের পাসাংগ্রাহান ব ডাক বাঙলাটা চমতকার জায়গায় অবস্থিত। বাডীটা এক দ্রিকে ফল-বাগাণে 

গ্রর গোলাপ ঘটে রয়েছে, আর গাদা, আর জব।। একটা ঝবনার কাক-চক্ষু ছল মন্ত ঝড়ে এক চৌবাচ 

সর্দ| পূণ বেখে, চৌবাচ্চার নল দিয়ে বেরিষে' যাচ্ছে; এই চৌবাচ্চাঘ ইচ্ছে কবলে মাতার কেটে আান কণ; 

বায় । বাড়ীর চাবিদিকে পাহাডের মাল।, বাড়ীর সামনে দরে পর্বত-গান্রেব উদাব সবল বেখাপাত। বাড়ীণ 

পিছন দিকে নীচে-ই একটা গভীর উপত্যকা, নানা বকম গাছের চড়ে দেখ| যাধ, মাঝে-আাবে দুই-একটা কাব 

গাড-পালাব ভিতব থেকে বসত-বাড়ীব রান্া-বান্নার ধোঁয়ায় মানষেব অস্তিত্ব বোন। মাঘ । একদিন ছুপুবে নীচে 

উপতাক। থেকে ট্ণ্টাং কাবে গামেলানের ধ্ননি আস্ছিল | সরু মোটা নান। আাতোছা পনি মিলে, বাশার ন* 

একট। বেশ লিগ্ধ-গন্ঠীর একটান| ধ্বনির রেশ, এই ট্রটাং তালের পিছনে শোন। মাচ্ছিলত৮-এমনি উদাস-কণ। 

বাপাব ঘে কি আব বলবে! , ঠিক ধেন মস্ত বড়ে। দীঘীব ৪-পাঁব থেকে কোনপ মন্দিরের মন্ধাবাত্রিকের 

খড়ি-ঘণ্টা-াশব আব গশ্ীব-নিনাদী শখের ধ্বনির সমাবেশের মতন, আঁমাব মনকে মোহগ্রন্ত কবে ভুল্ছিল। 

মুড্ুক শহর-_বীয়ে পাসাংগ্রাহীন্ 

(শ্রীযুক্ত সবরেন্্রনাথ কর কর্তৃক গৃহীত ) 

পাঁসাংগ্রাহানের সামনে অবধি এসে যে মোটর-চল! পথটা শেষ হ'য়েছে, পায়ে-চলা পথে পরিণত হয়েছে, 

সেই পায়ে-চলা পথ ধারে আরও উঁচুতে পাহাড়ের গা দিয়ে সথরেন-বাবু আর আমি বিকালে একটু বেড়াতে 
গেলুম। রাস্তার ব! ধার দিয়ে একটী পাহাড়ে” নদী উদ্দাম ফেনিল নৃত্য-ভঙ্গীতে নীচে চ'লে গিয়েছে । মাঝে 



7 “ঝ রুষাণদের ঘর, আর ছুই-একটা বড়োবড়ে। বাড়ীও চোখে পণ্ড্ল। প্রায় সব বাড়ীতে মন্ত লাখের খাঁচার 
“ন্ চুবড়ীতে ঢাকা লড়াইয়ে মোরগ ; তাদের স্বউচ্চ কৌকব-কৌ। আওয়াজে পাবৰতা গ্রামটী মুখবিত। পুবিবেশ 
“1 আমাদের দেখে কৌথাও কোথাও ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠুল, আব গ্রামকন্টাদের চকিত দৃষ্টি থেকে« আমব 
“খত হ'লুম না। খানিকট! ঘুরে আমরা বাসায় ফিবলুম | সন্ধা। হব হয, পাহাতড আগ, আমাদেৰ বেশ এপ 
এত-শীত কা'রছে। কিন্তু এখানে বলিদ্বীপীয়দেব দেখলুম, এদেব পবিপেদ (সেই দঙ্ষিণ পলীৰ সমতল জনিবই মতন, 
গীপুরুষ উভয়েরই সেই রকম খালি-গা। পাহাড়ে” নদীটাতে যথাবীতি গমের মেধেব। চল নিতে আসছে, 
কালিক স্নান বা গা-ধোয়া সারুতে আস্ছে। 

সন্ধ্যায় পাসাংগ্রাহানের বারান্দায় বসে কবির সঙ্গে নান| বিষনে কথা-বাতা ভাল মিস আঘোব বই আদাব 
হগুযাঃ তখন সপ্তাহ কষেক হ'ল বিপেতে বেবিষেছে, আব ত। নিথে ৮-৯৮১-এব স্তরপ।ত ভাগে | নিউ 
»)ট্স্ম্যান্ঃ কাগজে সমালোচন| বেরিয়েছে, মিস্ মেযোকেই সমর্থন কাবে, আব সঙ্গে সঙ্গে মিস গোখোব মিথা। কথ| 
উদ্ধার ক'রে, রবীন্দ্রনাথ নাকি শিশু-বিবাহের পক্ষপাতী, এরকম ঈপ্দিত? কব। হ'থেছে , আ।ব ভাব মন পালে মন সব 
কথা বলা হয়েছে যা যে-কোন সাধাবণ উচ্চশিক্ষিত লোকেব পক্ষে বল| লচ্গাকব। আব বলুম, উর তপন 
একে এ-সব কথার একটা! প্রতিবাদ বেরুনে। উচিত। কবি 'শনিচ্ছুক হালেপ, এই সমালোচনার একটা উন 

লিখতে রাজী হ'লেন। 'মাদাব ইগ্ডিয়া' তিনি বা আমবা কেউ তখনও দেখিনি । বলিদ্দীপে মঞ্কে বাসে ভার 

(পথ| এই সমালোচনার উত্তর যথাকাঁলে ইংলাগ্ডের ম্যাঞ্চেন্টারগাজেন। পত্রে আর দেশে নান। পত্রে বাব হানেছিল। 

নঙ্গলন(র, মোপ্টম্বব ৬1৮ 

বিকাল তিনটার দিকে ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্ আর বাকে ব| বাতবিতি থেকে গমে পৌছলেন। এব 

মতি সুন্দর গাহাড়ে' পথ ধ'রে সারা সকাল আব ছৃণপুব হেঁটেছেন, ছিনিস-পদ ঘ| সঙ্গে শিনে গিখেছিলেশ স্ব 

একটা টার, পিঠে কারে এনেছেন। বাতুরিতি থেকে মু$ক আস্তে হালে তিনটা দের পান দিঘে আসিতে 

চয- 1৮৮৮৮ ব্রাতান, 13005) বুইয়ান, আর 11800911100) তামপ্রিগান। (দেউএম বলপেন, পথে একটী 

ধদের ধারে একঘর তথা-কথিত মুপপমান বগিদ্বীপীযেব সঙ্গে দেখা হ'ল? এদেব একটা ছেলে খানিক পণ গ্রদেপ 

সঙ্গে আসে; ছেলেটা মালাই ভাষায় ড্রেউএসের সঙ্গে কথা কয়। এব! পর্ব-বলিদ্ীপ থেকে এমে এখানে জমী 

শিয়ে বসবাস ক'রছে। দ্রেউএস্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, সে মুপলমানদেব কপমাব আবী মন্বটা জানে কিন, মে 

বল্লে যে সে জানে বটে, কিন্তু সেমস্ত্র উচ্চারণ ক'রবে না, কাবণ এ পার্দত্য অঞ্চলটা বিশেন কাপে দেবতাণ গ্কান। 

দ্রবতারা এ বিদেশয় মন্ত্র শুনে রুষ্ট হ'তে পারেন । 

আজ সন্ধ্যার দিকে আমরা কালকের মতন পাহাড়ে পথ ধ'রে অনেকটা বেডিঘে এলুম॥ গায়ে 

সীমানা ছাড়িয়ে বিরাট বিশাল বনস্পতির আর অন্য গাছের বনের মধ্য দিয়ে, পাহাডের ধার বেয়ে পথ 

চলেছে । এখানকার বনানী একেবারে আদি যুগের । .এক জায়গায় একটা ঝরনা এসে পাড়ছে। গভীগ 

জায়গায় খানিকটা জল জ'মে একটা ছোটো পুখুরের সৃষ্টি হয়েছে , গহন বনে তার আশপাশ ঢাকা৮কঠাতীয় 

গাছে, নানা রকমের বড়ো-বড়ো £0শ।-এ, বাশ, কলা-গাছে ; খালি এক দিকে উটটু পাহাড়ের গ! বায়ে ঝম-ঝম 

শবে ঝরনার জল নীচে প'ড়ছে, পুখুরটার অন্য ধার দিয়ে এই জল বেরিয়ে' গিয়ে, মুওকের রাস্তার পাশের নদী হারে, 

নীচে চলে গিয়েছে। এখানে দেখি, ঝরনার জলের নীচে দীড়িয়ে চোখ বুজে ছুটা টার্ট, ঘোড়। স্সান ক'রছে। 

ঘোড়াকে পাহাড়ের ধরনায় নাওয়ানে! দেখছি এ দেশের একটা রীতি। | 

কাছেই এক জায়গায় পাহাড়ের ঢালু গা নীচে এক গন্ভীর তরু-বহুল উপত্যক। ভ্ুমিততে নেমে গিয়েছে 

৩৭ 
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পাহাড়ের গায়ে ঝড়ে।বড়ে। গাছ-_মহাদ্রম বললেই হয়-_সেই-সব গাছ কাটা হচ্ছে; এমন বড়ো-বড়ে। গাছের কঃ নর 

হাতে অপমৃত্যু দেখে বাস্তবিকই মনে কষ্ট হয়; দেখে মনে হয়, দু-তিন শ' বছর লেগেছিল এই এক-এ:টী 

গাছের এই-রকম বিশাল মতি ধ'রে উঠতে, কিন্তু ছুদিনে মান্য তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে । একটা বিরাট “বৃক্ষ :।। 

কাণ্ড চ'লেছে__আমার মনে হ'ল, একটা বড়ে। প্রাণীকে মারার মতন" এই রকম ক'রে গাছ কেটে মেবে ফে..এ 

যেন একট| পাতক। কিন্তু মান্তষের চাষ-আবাদের জন্য খালী জমীর আবশ্যক, তাই গাছকে স'রতে হবে। ই 

লব জমীতে শুন্লুম কফির আবাদ হবে। 

বুধধ।র, সেপ্টেম্বর ৭ই | - 

সকালে মুঞ্ঁকের ডাক-বাঙলাঘ বেশ টুপ-চাপ ভাবে কাটানে। গেল ।  “নিউ-স্টেট্সম্য।ন*এব সমালেচনাব 

উত্তর কবি লিখে ফেলেছেন, “্যাঞ্চেস্টার-গ[ক্জেন্”এ ছাঁপাবার জন্য পাঠানো হবে। ছুপুরের ভোজনের সমযে দেখি, 

প্রায় জনাদণেক গলন্দাজ মেসে আর পুরুষ মোটরে আর ঘোড়া ক'রে এসে উপস্থিত । এর! এ দিনই চ'লে গেল। 

বেপ। তিনটের দিকে স্ুবেন-বাবু আর আমি মুঞ্কের বড়ে। রাস্ত। ধারে বেডাতে-বেডাতে, প্রা মাঈন 

দেড দুই উত্রাই পথে নেমে 13:)01090৮ বাঞ,আতিস্ নামে একটী বড়ে। গ্রামে এসে পৌছুলুম | পু 

পরে আমর! চ'লেছি; আমার হাতে একটী বাশের লাঠি, আব স্ুরেন-বাবুর কাছে ক্যামের। পথের ধাবে 

একটী বেশ বড়ে। বাড়ীর দদর দরজায একটা ছোকণ। 

আর একটী আধা-বয়সী বলিদ্বীপীয় স্ত্রীলোক দাডিনে। 
ছোকরাটার পরণে হাফ-প্যা্ট,। কোমরে রটীন 

সাবা জড়ানো, গায়ে একটা সাঁদ। শার্ট, 

সত্রীলৌকটার গাঁষে মালাই কোট । ছেলেটা সিগাবেট 

খাচ্ছিল। এদের ইচ্ছেটা যে আমাদের সঙ্গে কথ! 

কঘ। আমরা দাড়িয়ে" গেলুম, ভাঙা-ভাঁঙা মালাই 
এদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম । এরা আমাদের 

দেখে অবাককোন দেশের লোক, কেন এসেছি, 

সব শুন্তে চাইলে। এদের সঙ্গে সান-ধর্ম। শুনে 
ভারী খুশী হ'ল। এরা বললে যে বাঞআতিদ 
গ্রামে দাহ হ'চ্ছে, তবে খুব ঘটার ব্যাপার নয়। 

ন্থরেন-বাবু এদের ছবি নিলেন । খুব হাসি মুখে এর 
আমাদের বিদায় দিলে । 

বড়ো রাস্তার দু-ধারে বাঁঞআতিস্ গ্রামের সারি 

সারি বাঁড়ী। এ গ্রামটা-ও বেশ সম্পন্ন বলে বোধ হ'ল 

প্রায় সব বাড়ীতেই উচু কাঠের মাচার উপরে ধানে; 
মরাই; কাঠের মরাইগুলি, তাতে স্ুন্বর-স্ুন্দর নান 

রডীন চিত্র আকা । কতকগুলিতে স্ত্রী-দেবতার মৃতি 
আকা, বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে, শুন্লুম সেগুরি 

শ্রীদেবীর। ছুই-একটা মোটরের "গাবাজ১9 আছে। রাস্তায় যে-সব লোক ছিল তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কৌতুহল 

মুগ্ুকের পথে (প্রীহরেজ্রনাথ কর কতৃক গৃহীত) 



০৯ 

£য আমাদের সঙ্গ নিলে; আমি চার জনের সঙ্গে যথা-সন্ভব আলাপ-ও ক'বতে পাগলুম । আমবা হিন্দ বলে 
এ প্রীতিমিশ্র বিম্বয়ের কারণ হ'য়ে উঠ্লুম। এর| আমাদের সঙ্গে কবে এহ-স্থ(নে নিধে গেল ।' কতকণ্তলি 
(দয়ে আর পুরুষ বাসে আছে। কতকগুলি চিতা, তাৰ মধো একটা-ই যা একটু বড়ো। সবপ্তণিহ জ'লছে । ছোটে। 
টো ছুই-একটা। “ওয়াদাঃ র'ষেছে, তবে ব্যাপারটা উবুদ-এব মতন মোটেই বিবাট নয। একটা শ্রী ছোকব। আব 

লি পচ পাটি এ, পা পা করদিপিাঁটি এ পির এ পাপা পিতার ২০ 4৫৯ পচ ৫৯-০৯-৫৯৫৯ ০৯০ ৮২ 

বট 

আপাত পা তত সকাপপ্পাপপাললেপা না টিপ পিক তি ০ ভি. 
রি বশ না ১ 4 িশ রি ক রা এ £ 

তি £ «২ & ক 
রঃ ৮ খ ছু 

| রঃ ত ধ চু | | বে 

৮৯) ১১ চা 

প্ ৰ ॥ 

রি 

বাঞ্আতিস্-এর দাহ স্থানে সমাগত ব্যক্তিগণ (শ্রীমক্ত হরেন্বনাথ ক? কতৃক গৃহীত ) 

একটা স্ুন্দরী স্ত্রীলেক মাটার উপর বসে আছে, ইঙ্গিতে তাদেব অন্থমতি পেদে গুবেন বাণ হাদের ছবি শিলেন। 

আমাদের সঙ্গে ক'রে এনেছিল যাঁর, তাঁর। এখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা কষে আমাদের পঁপিচণ দিলে । আনতাৰ 

সামনে ভারতের নদ-নদীর মাব দ্রেবতাদের আর রামাযণ-মৃহাভাবতের পার প(থীব মান উচ্চারণ কবে গামাদের 

সমানধর্সিত্ব জাহিব করতে হ'ল। আমর| কিছুক্ষণ পাবে কফিবলুম। সঙ্গের গোকেব। প্রথাব করলে, 

'গামে এক বিদ্বান পদণ্ড আছেন, তার বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে আমব। ঘধি দিথ। করি আমপ। সানানে 

রাজী হ' রা | 
দণগ্ত-মহাশয়ের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বড়ে। বাস্তার ধারেই এব বাডী। রখ্যাদ্ধার ব। নছ-দধারা অঅর্থাথ 

সদর দরজ। পার হ'য়ে একটু বাগান-মতন, তার পরেই বাড়ীর আঠিন।। খুব খোপ। ছারগাম খান কতক ঘব, একটা 

ঘরের সামনে একটু খোল! দর-দালান, এই দালানে একট। তক্তাপোষ পাত । ঘবেন বে সিমেন্টের । সমন্থটী 

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন_-ব্রাঙ্মণের বাড়ী যেমন হওয়া উচিত। দালানের দেখালে খানকতক মেকেলে হাতেআাকা 

চীনে, ছবি। দালানের তক্তাপোষের উপরে একখান! মাছর বিছ্বানে!। আনব! ভল্গাপোনেব উপরে বাসলুম। সঙ্গের 

লোকেরা আঙিনার মাটাতে বা! দালানের সিমেন্টের মেঝেতেই বসে গেল। গৃহ্দ্বামী পদপ্তমহাশঘ তখন দিবানিদ্র। 

দিচ্ছিলেন, থে দর-দালানের তক্তাপোষের উপরে আমর! ব'সলুম তারই লাগোয়। ঘরের ভিতবে। ভার ঘুম ভাঙিয়ে 

তাকে নিয়ে এল' | লঙ্কা পাতলা ছিপছিপে চেহারা, দর্শন গৌরবর্ণ পুরুষ, £প্রীঢ যুবাবস্থার, মুখে সামান্য একটু গৌফ 

দাঁড়ি, মাথার লঙ্বা চুল ঝুঁটা ক'রে বীধা। পরনে বেগুনে রঙের একখান! “কাইন" বা কটি-নস্্র । ঘুমের জ়ত। 
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কাটেনি, বাইরে এসে আমাদের দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন । সঙ্গের লোকের! পরিচয় দিলে যে আমরা ভাবত 4 

থেকে আগত পদণ্ড। এই পদগুটী দেখলুম কেবল দেশভাষাই জানেন, মালাই জানেন না। তখন মালাই-জানা অ.; 
একজন পদগুকে ডেকে আন্তে গেল । ইতিমব্যে বাড়ীর আর প্রতিবেশী গৃহের মেয়েরা আমাদের দেখবার জন্য জে, 

রি হ'ল। ইট-বা"র-করা অস্থুচ্চ বাবধাশ- 
প্রাচীরের মধ্য দিয়ে, পাশের একটা বাড, 

ক্রিয়া-কলাপ, লোকজনের চলাফের! ন- 

দেখ। যাচ্ছিল। এরা সকলেই আর 

সুশ্রী, তন্বী, গৌরী; আর বলিদ্বীপেপ 
প্রাচীন পদ্ধতি মতন আববণ-বিবপ 

এদের বেশ-ভৃষা। অপস্কোচে এসে, বনে 

বা দাডিযে' আমাদের দেখতে লাগল, 

আমাদের কথা শোনবার চেষ্টট ক'রতে 

লাগ্ল। ছুই-একজনের কোলে ছু একটা 

বলিস্বীপের দ্্রাসন-বাটার 'নীছ-দুয়ার' অতি স্বন্দর শিশু--গলায় মোহরের মাপ, 

(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত) মাথ! কামানো। 

আর একজন পদণ্ড এলেন। ইনি বয়সে বৃদ্ধ; পরনে লাল আর সবুজ রেশমি ফুল কাট! ধুতি, চাদরখান। বুকে 

বাধ।, মালাই বলেন, বেশ বুদ্ধিমান লোক বলে মনে হ'ল। এর নামটা হচ্ছে [১901570% [২০০7 পণ্ড রাঃ | 

আমার স্বল্প পৃ'জির মালাই নিয়ে কথা কইবার চেষ্টা ক'রলুম । ভারতবর্ষ কত দুরের দেশ, আমাদের দেশে পুরাণ 

বণিত নগর নদী পর্বত প্রভৃতি কোথায়-কোথায় আছে, আমাদের ভাষ! কি, অক্ষর কি রকম, লঙ্কাদ্বীপ কোথায়, 

আমাদের দেশে যেতে কতদিন লাগে; ইত্যাদি কথা, ম্যাপ আর ছবি একে আর অক্ষর প্রভৃতি লিখে দেখিযে' 
বোঝাবার চেষ্টা ক'রলুম । এদেশে শিষ্ট ভাষায় মধ্যম-পুরুষে “আপনি” ব'লে উল্লেখ না ক'রে, মহাশয়, ঝ্রীচরণ, 

ত্যাদির মতন শব্দ বাবহার করে; “আপনার কাছে দাসের নিবেদন এই যে” না বলে, ব'লবে,_-পাদুকায় সহায়ের 

নিবেদন এই যে” $ আর এই-রক্ম বাবহারের ফলে, আমাদের সংস্কত 1)90008 পাদুকা” শব্দ এদেশে “আপনি 

প্্-বাচ্য হ'য়ে পড়েছে । আমার প্রতিও এইরূপ 'পাছুক।”-প্রয়োগণ হচ্ছিল; আর আমার হাতে দণ্ড ছিল, আর 

জাতিতেও ব্রাহ্মণ, সুতরাং 'পদণ্ড বা দণ্ড-ধারী আখ্যাও জুটে গিয়েছিল। এদের সঙ্গে আধ-ঘণ্টাটাক কাল এই 

ভাবে কাটিয়ে বিদীয় নিয়ে আমরা বেরিয়ে” পণড়লুম । 

পথে একথান৷ চণ্ল্তি লরী পাওয়ায়, বাঞআতিস্ থেকে মুত্ুঁক চট্পট্ ফেরা গেল। 

রাঁত সাড়ে আটটায় স্থানীয় একজন পুঙ্গব তিনজন অন্ুচর সহ কবির দর্শনের জন্য হ।জির হ'লেন। সুপ্রী যুবক 

কবি আসছেন এ সংবাদ কাগজে প'ড়েছেন, এত শীঘ্র তার দেশের কাছে এসে পড়বেন সে ধারণ! ক'রতে পারেন নি; 

তাঁর মুণ্ুকে অবস্থানের কথা, পাসাংগ্রাহানে টেলিফোন আছে পাসাংগ্রাহানের মান্দুরের কাছে ফোন ক'রে জেনেই, 
নিজের মোটরে চ'লে এসেছেন দেখা! ক'রতে। “পাছুকা ব'লে কবিকে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ ক'রতে লাগলেন । 

ইনি ডচ জানেন, মালাই-৪ জানেন। দ্রেউএস্ দৌভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। এই পুঙ্গবটা নিজের 

পরিচয় দ্রিলেন--আমার খাতায় নিজের নামটা লিখে দিলেন--]08 0909 9021)09%) [১0917269ম8 

019619% 73818. 'ইড গডে সোআন্দা, বাঞ্চার জেলার পুজব'। বললেন ষে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । ভারতবর্ষ 

সঙ্গদ্ধে অসীম কৌতৃহল। কতকগুলি খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। কালই আমরা মুখুক থেকে বুলেলেও 

৮? 



বুলেলেউ-_বলিদ্বীপ থেকে বিদায় ২৯৩ 

'য়ে বলিছ্বীপ ত্যাগ করছি শুনে আফসোস ক'রতে লাগলেন। এব-ও মহাভাবতেব পৃবে! আগাবে। পর্ব 

|ই। আদি-পর্বে “গোধর্ম বালে প্রাচীন বিবাহ-বীতির কথা আছে-কথাটী আমব| ভালে! বঝতে পাবলুম 

.সে বিষয়ে প্রশ্ন কারলেন। (১৩৩৭-এর | 

স্তন মাসের প্রবাসী পত্রিকাঘ শ্রীযুক্ত বিমলা- 

বণ দেব এই “গোঁধর্ম। সঙ্ন্ধে আদি পরবে 

(বষঘ্টার অবস্থান-নিরদদেশ আমাদের জানিয়ে” 

দন |) অন্ুলোম প্রতিলোম বিবাহ হওয়া উচিত 

(ক না, ষজ্ঞোপবীতধারণের রীতি কি 

এই সব বিষয়েও প্রশ্ন হ'ল । হৃলাগু-প্রবাসী 

এবদ্বীপীয় কবি আব পণ্ডিত ১60৭০9০706০ 

'নাখ-স্ুরথ কতৃকি লিখিত শান্থি-নিকেতন 

বিদ্ালয় বিষয়ে ডচ. পুস্তক, আর শ্রীধুক্ত! আনী 

রি 58 রর নৌকায় করিয়। জাহাজে চড1-সামনে ট্রপী মাগায় নেন বাবু 
হাঁটো ছুখানি ইৎবেজী বইঘেব ডচ্ অন্থবাদ__ ( শ্রীযুক্ত বাকে কহুক গৃহীত) 

বাবায়ার সিম্ধী বণিক শ্ীবুক্ত লোকুমলে দেওয। বইঘ্ের মধ্য থেকে মামি একে দিশুম | আমাৰ 

ঠিকান। ইনি নিলেন। সংস্কৃত পড়াবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে শিক্ষক আস্তে পাবেন শুনে ভাবী খনী, এই বক্মে 

থানিক আলাপ আর শিষ্টাচাবের পরে, রাত সওযা-নটায় পুঙ্গব সোমান্দা বিদায নিলেন ॥ 
60 আস 

1 ছু 

১৮। বুলেলেও বলিদ্বীপ থেকে বিদায় 
থৃহপ্পতিন(র, ৮ঠ নেগ্টেম্বর 17 

সকালে মুণ্ুঁক-থেকে বুলেলেওযাত্র। । বুলেলেওএ দুপুরে জাহাজ বাবে নবদীপে প্রহাবতনন করত হবে| 

হরেন-বাবু ধীরেন-বাবু, দ্রেউএস্, আমি-_-আমর! আগে একখান। গাড়ী ক'রে বেবিষে” পড়লুম 7 করবি পরে বাকোদের 

সঙ্গে আসবেন। এবার শেষ বারের জন্য বলিদ্বীপেব অসীম লৌন্দধেব মধ্যে দিযে চাগলুম ॥ মু$ক থেকে পশ্চিমে 

এ(নিক, তারপর উত্তরে গিয়ে আমর সমুদ্রের ধারে পণড়লুম- সমুদ্ধের ধার দিয়ে-দিয়ে, বুলেলে০ পধন্থ পূব-মুখে! পথ | 

পাহাঁড় ছাড়িয়ে সমতল সমুদ্রের ধারে পথ। ক্রমাগত কীচা আর পাক। ধানের থেতও না'বকল গাছ, আর ন! দিকে 

নীল, ঘন নীল সমুদ্র । প্রভাতের চোখ-ঝলসানে। আলোয় সমন্ত উদ্ভাসিত। সুদের হাছদায বোদর ততটা কা বালে 

বোধ হচ্ছিল না। 

বেল! দশটায় বূলেলেউ-এ পৌঁছুলুম । জাহাদ্দের আপিসে গিয়ে মামাদেব টিকিট আব ক্যাবিন ঠিক ক'রে 

নেওয়া হ'ল। হাতে এখন ঘণ্ট! ছুই সময়। দ্রেউএস্ বুলেলেও থেকে রাজধানী সিংহবাায় গেলেন, আমর! বাছারে 

একটু ঘোরাঘুরি করলুম, স্থানীয় মণিহারী জিনিস পাই কিন। দেখবার জন্য । পাতিমার কথ আগে বলেছি, তার 

বাড়ীতে গিয়ে আমরা কিছু জিনিস নিলুম ৷ দেড়-শ' গিলডার দামের, হাতলে সোনার রাক্ষসমূৃতি-যুক্ত সেকেলে 

একটা ক্রীস্ বা তলওয়ার দেখালে, বড় লোভ হ'চ্ছিল সেটার জন্য, এমনিই চমত্কার কাজ তার। সুরেন-বাবু এদেশের 

জরীর কাপড় নিলেন। মোষের চামড়ায় নিপুণ হাতে কাটা, রঙ্চড়ে' 81276 “ওয়াইআঙ, বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত 



২৯৪ দ্বীপময় ভারত 
পা তাং স্পা ৪ 

- শ্র্টাশি পাত তা শান শা পি পাস্তা পাস পা শাসিত সিরা লট তা্টিতীিসিলা পি পা এ পাল শাসিণা স্পাটিতা সা স্পা সিল সপ সািপাস্পস্পি পাশ্পাসপিটিশা পাপী পরণি শশা পাত একটা চতুত্্জ শিবের মৃত্তি আমি কিনলুম। টরিস্ট-এজেন্ট রুসভেপ্ট-এর আপিসে গিয়ে কিছু ফোটোগ্রাফ নিলু । 
তারপরে জাহাজ-ঘাটান্ন। বেল। সাড়ে-এগারোট!, তখনও কবি বুলেলেউএ এসে পৌছন নি-_এদিকে বারোট।, জাহাজ ছাডবে। এমন সমযে বলি-লম্বকের রেসিডেন্ট শ্রীযুত কারোন্-সাহেবের সঙ্গে কবি এসে পৌছুলেন-_ রেসিডেন; 
স্বয়ং তাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছেন। 

বুলেলেঙ-এ জাহাজ থেকে বলিদ্বীপের দৃণ্ঠ 
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্তৃক গৃহীত) 

জাহাজে গোরু তোল] 
(শ্রীযুক্ত বাকে কতৃক গৃহীত) 

আমব! নৌকো ক'বে জাহাজে চ'ড়লুম | ছোটে! জাহাজ, নাম ডঞ়। ০ ফান-নেক্। 115 ॥ 
কোম্পানিব জাহাজ, কবিকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মানিত অতিথি-রূপে, আর আমাদের সকলকে আধা-ভাড়াব। জাহাজ 
বারোটায না ছেড়ে, ছড়িলে সেই বিকেল পাচটাষ। এই কয় ঘন্টা ঠায় দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাল তুলতে লাগ্ল। প্রা 
চার শ' গোরু যাচ্ছে এই জাহাজে, যবদ্বীপে, লাল-লাল গোরুগুলি, বেশীর ভাগ নাক ফোঁড়া, চাষের কাজে লাগবে 
বোধ হয। কপি কলে গোরুগুলিকে নৌক। থেকে জাহাজে তুলতে লাগল। জাহাজের যাত্রীদের কাছে বিক্রী 
করবার জন্য পাতিমাও তার শিল্পদ্রব্যের পসার এনে ডেকের উপর সাজিয়ে' ব'সে গেল। 

বিকালে জাহাজ ছাড়ল। বলিদ্বীপের সবুজ পাহাড় আর তার নারকেল-কুঞ্জ ক্রমে দূর হ'তে দূরতর হ'তে 
লাগল। পশ্চিম থেকে অন্তগামী সর্ষের শেম রশ্মিগুলি পাহাড়ের উপরের গাছপালার শীর্ষদেশকে স্বর্ণাভ হরিত্বর্ণের 
করে তুলেছে। আমাদের পক্ষ-কালের বলি-ভ্রমণ একটা মনোহর স্বপ্নবৎ মনে হ'তে লাগল; যেন এ পৃথিবী ছেড়ে কিছু দিনের জন্ত প্রাচীন ভারতের কল্পলোকের মধ্য দিয়ে আমরা বিচরণ কারে এসেছি। কাল সকালে যবদ্বীপে পৌছুবো, 
'আমাদের দ্বীপময়-ভারত পর্যটনের তৃতীয় অস্ক আরম্ত হবে? কিন্ত এত স্থন্দর দ্রেখ, স্থন্দর নরনারী, মনোহর 
প্রতিবেশ-_বোধ হয় আর চোখে প'ড়বে না। 

্রবর্ধমান সন্ধ্যার অন্ধকারে আর দূরত্বে ক্রমে বলিদ্বীপের পাহাড়ের রেখ! অস্পষ্ট হ'য়ে এল", অদৃষ্ঠ হ'য়ে 
গেল'। প্রাচীন ভারতের স্বৃতিপূত এ দেশ দেখে আস্বার সৌভাগ্য কি আবার হবে ? 

(উর 



১৯। বলিদ্বীপ-ভ্রমণের পরিশি্__বলিদ্বীপে ইতিহাস ও 

সংস্কৃতি বিষয়ে অনুপন্ধান * 

বলিদ্বীপের অধিবাসীদেব সঙ্গে ধতটকু সংস্পর্শে আপিণার স্থুযোগ গামার হইম|ছিণ, তপিঘঘে পাববাঠিণ 
ভাবে পঠিক-সমাঙ্জের নিকটে নিবেদন করিযাছি। সবত্র বলিগ্বাপীদেণ মনো তাহাদেব গাটীন 

সংস্কৃতি সঙ্বন্ধে_তাহাদের পর্ম সাহিত্য শিল্প মঙ্গদ্ধে__একটা সচেতন ভাব দেখিঘাছি। ক|ব।॥ এ।সেমের বাসাণ 

বলিদ্বীপীয শিল্পীদের দ্বাব। ছবি জীকানে।, এবং সিমেন্টে বলিদীপীণ টচে যতি ঢালাই কবিণ। শি গৃহে পাপহ!ব। 

সর্বত্রই মহাভারতের সমস্ত পর সম্পূর্ণ পাবার আকাজ্।, পিদপ্া এ পুপবাদেণ মণ সস্তার পুনধগ্গাবের 

দন্য ইচ্ছ।; পৌরাণিক নাটকেব লোকপ্রিঘত।  শবদাহ ৭ শ্রাদ্ধে গ্রচীন-কীলের মতই সন। কব, জেনে নান 

বর্ষোঘসব এ সমস্ত, ইহাদের নিজ সংস্থতিব প্রতি একটা প্রাণেপ টানেব পরিট।গক | কিছ দগ5 কেপল আন 

আবেগের দ্বার। কোন কাঁজ হঘ ন।; প্রাণের টানকে একমাত্র জানের ছারা দৃঢ় ৭ সাথক কণা ঘাম | বপিদীপেব 

লোকের এ বিষয়ে বিচাবশীল, তাই তাহাদের মধ নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস প হিপ সংগতি সন্ধে জন বাডই- 

বাঁর জন্য চেষ্টা দেখ। যাইতেছে | 

সখের বিষদ, সংস্কতি লইঘ| এই আলোচনা কার্যে ডচ রাজ! ও বলিদ্বীপীন প্রগ| উভঘেপ মবো পর সহথে।গ 

দেখা যাইতেছে । ডচ্ জাতি ভাষায় এবং কতকটা বন্তে ইৎবেছদের জ্ঞাতি। বাণিজা ৪ বাগারঙ্গাবে হহাব। 

ইংরেজদের মতনই রুতিত্ব দেখাইয়াছে, এবং জ্ঞানের চচাব ইহবা ইতবেগদে চেঘে কোল আশে কম নহে 
বরঞ্চ ইংরেজ অপেক্ষ। ইহাঁর। জবনানদের মত বেশী করিষ| জ্ঞানেব সেবক | দীপমন ভবতেণ ৈসাগপ এ 

মানব-সংস্কৃতিমূলক উভঘবিধ সংস্থ। ডচ্ সবকাবেব উৎসাহে ডচ্ পর্িভেব! মতি শনা-ভাবে ৯9 কপিমাছেন ৪ 

করিতেছেন। ইউরোগীঘ় বা আধুনিক সভ্যতা ঘেটা প্রধান ন্তপ্রাণনা দিবার নয (কীতভহল -»পাব। 

ডচের৷ বিশেষ ভাঁবে অন্তপ্রাণিত, এবং এই কৌতুহলের ফলেই, ইহাদের দ্বাবা নবদীপ বশিদ্বীপ গর্ত হব প্রাচান কণ। 

লইয়! অনুসন্ধান ও গবেষণ। ।__এবং এই গবেষণার ফলে আমরাও উপকৃত হইনাছি । আমাদের আ।গ্ুপপিচদ ঘটাইাতে 

ডচ জাতির অনুসন্ধিংস৷ কম সাহায্য করে নাই । আমাদেব ভারতকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হালে থে ভাবছেন 

বাহিরেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে__ভারতের সীমা যে কেবল দক্বদবীপ ব| আদকালঝার [0111-েই শিবদ্ধ নহে 

এই জ্ঞান, আংশিক-ভাবে ডচ. পণ্ডিতদের আলোচিত দ্বীপমন ভারতেব কথা হইতে 'আমবা লাভ কিগাছি। 

বলিদ্ীপে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে, সেখানকার কতকগুলি স্থানেব অভিজাত" ৪ পপ্তিতসমাছে একটু 

সাড়। পড়িয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে । তীহার আগমনে বন শত বসর পনে আবাব যেন গহন করিণ| 

ভারত ও বলীর মধ্যে যোগ-স্থত্র স্থাপিত হইল । আমাদের দুর্ভাগ্য থে তাহার ভ্রমণের পরবে এ ঘোগ-হজকে আরও 

হুদ করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তাদৃশ কোন চেষ্ট হইতে পারিল না । আমর! নিঙ্গেব দেখেই নান। দিকে 

বিপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ, বিভ্রান্ত, উদ্দেগপূর্ণ , এইরূপ ক্ষেত্রে, এই প্রকাবের যোগস্থপনে 

জন্য আমাদের ব্যাকুলতা ন! হইলে তাহা অবস্থাগতিকে মার্গনীয়। কিন্তু তথাপি এবিধযে আমাদের াতীগু 

ইতিহাসের ও সংস্কৃতির অংশ হিসাবে কিছু দৃষ্টি আমাদের দেওয়া উচিত। 
পাপা পশস্পাপ পা শা 

* ১৩৩৭ সালর সাথ মাসের সংখ্যার 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত। 



২৯৬ দ্বীপময় ভারত 

রবীন্দ্রনাথের পরে, ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ ও চীনভাষাবিৎ পণ্তিত আচার্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যা লেভি বলিদ্বীপে যা“ | 

ইনি সেখানকার পদগুগণের নিকট হইতে বহু সংস্কৃত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বলী হইতে ফা: 
ফিরিবার পথে, ইনি কলিকাতায় আসেন, শানস্তিনিকেতনেও যান। ইহার নিকটে এই-সব মন্ত্র দেখি। বু" 

আনন্দের কথা, এগুলিকে শুদ্ধ পাঠ সহ তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন; শুনিতেছি, বড়োদা হইতে গায়কব। 

প্রাচ্য পুস্তকমালায় শীঘ্ব প্রকাশিত হইবে | 
বলিদ্বীপে ও যবদীপে অবস্থান কালে কতকগুলি ডচ্ পণ্ডিতের সর্গে আমাদের আলাপ হয়। ইহা৭। 

এক প্রকার অনন্াকর্ম। হইয়। বলিদ্বীপের সংস্কৃতি লইযা অনুসন্ধান করিতেছেন । ইহাদের মধ্যে 1)..1২. ৫০5 খোবিম 

| এর কথা আমার বলি-ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। আর একজন পণ্ডিত হইতেছেন 1)”. চা. 4. 94000651707 

্টটার্হাইম-_যবদ্ীপে ইহাব সহিত আলাপ হয। এবং তৃতীয় পণ্ডিত একজন হইতেছেন 707. 1১68৫ পিবে। 

 এতত্তিন্ন আরও কয়েকজন আছেন । দেখিয়! আনন্দ হইয়াছিল, যেমন একদিকে ডচ্ সরকার ইহাদের পৃষ্টপোষকত। 
, করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনি বলীর পুষ্গব বা! রাজারাও সাহাযা করিতেছেন। বলী ও লক্বক দ্বীপদ্ধয়ের গ্রধান 

ডচ্ রাঁজপুরুষ--এ দুই দ্বীপ লইয়। যেন একটা জেলা, জেলার রেসিডেন্ট বা প্রধান ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত 14 শ. ৭. 

(017 কারোন এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বলি-ভ্রমণের পরে এক বৎসরেব ভিতরে ডচ. 

সরকারের ও বলিদ্বীপীঘগণের সিলিত চেষ্টীফ, উক্ত দ্বীপের সাহিত্য ইতিসাস ধর্ম ও সাধারণ সংস্কৃতি লইয়া অগ্তসন্ধান 

করিবার জন্ত, এবং যথা-সম্তব বলিছ্বীপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে হুদ ও উন্নতিশীল করিবার জন্য, একটী পরিষং 

স্থাপিত হইয়াছে, সে বিষয়ে এই প্রবন্ধে কিছু বলিব। 

বলিদ্বীপীয়দের সঙ্ন্ধ শ্রীযুক্ত কারোনের সহানুভূতি ও গ্রীতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । বিগত ১৯২৮ 
সালের জুন মাঁসে ইহারই চেষ্টায় বলিছবীপে একটী সভা আহত হয়, এই সভায় স্থির হয় যে 17. .$. [7011100 

লীফ রীস্ক, ৩ 1) 11, বি মে11)7011)01 ৮20) 0০ 1111111 ফান্ডের্-ট্যুক, এই দুই জন ডচ. পণ্ডিতের স্বৃতিরক্ষার 

জন্য একটা স্থায়ী সংস্থান প্রতিষ্টিত করা হইবে। এই ছুই পণ্ডিত বৃলিদ্বীপীয় ইতিহাস, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা, 

ভাষা ও সাহিত্য লইয। প্রথম আলোচনা আরম্ভ করেন, এই বিষয়ে তীহারা অগ্রণী ছিলেন। যে সংস্থান স্থাপিত 

হইবে, স্থির হয যে তাহাতে মুখাতঃ বলিদ্বীপীয় প্রাচীন তাল-পাতার পুঁথি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইবে। কিন্ত 
এইরূপ সংস্থান কেবল পুঁথি-সংগ্রহ কার্ষেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না- স্থানীয় সংস্কৃতির সকল দিকৃ-ই ইহাতে 

আলোচিত ইহতে বাধ্য । এই সভা বা পরিষৎ স্থাপন করা স্থির হইলে, যবদ্বীপ ও বলিছ্বীপে দ্বীপময় ভারতের 
কথা লইয়! গবেষণ। করিতেছেন যে সকল ডচ. পণ্ডিত, তাহারা তে৷ প্রথম হইতেই যোগদান করিলেন, তাহারা 
এখন এই সভা লইয়! সম্পূর্ণ শক্তির সহিত কাজ করিতে লাগিয়া গিয়াছেন; এতস্ডিন্ন, বলিদ্ীপের অভিজাত ও 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই কার্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ডচ সরকার হইতে যথাযোগ্য আথিক সহায়তাও পাওয়া 

গিয়াছে । এই সভা! যেন বলিদ্বীপের পক্ষে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য.পরিষৎ বা এশিয়াটিক-সৌসাইটা-অভ.বেঙ্গল- 
: এব মত একটা ব্যাপার হইয়! দাড়াইয়াছে। এখানে প্রাচীন পুঁথির ও ভাস্বর্য এবং অন্য শিল্পের নিদর্শন 

সংগৃহীত হইতেছে, এবং পণ্ডিতদের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই সভা 

এখন আবাস-গৃহ পাইয়াছে, ইহার নাম-করণও হইয়াছে । বলিদ্বীপের রাজধানী সিংহ্রাজায় একটা ছোট কিন্তু বেশ 
কাধৌপযোগী বাড়ী সরকার হইতে দেওয়া হইয়াছে; আগুন লাগিলেও পুড়াইতে পারিবে না এমন একটা ঘর এই 
বাড়ীতে আছে, পেখানে সংগৃহীত পুঁথিগুলি রাখা হয়। ১৯২৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নেদাব্লাগ্ষ্ইডয়ার 

লাট-সাহেব শ্রীযুক্ত 1)০ 01:8০ ডে-গ্রেফ এই পরিষং-গৃহ সাধারণের জন্য উন্মোচন করেন। উহার স্থাপনের 

বৎসর-স্রীষ্টাব্ৰ ১৯২৮-এ.১৮৫ শকাৰ হয় ( বলী ও যবদ্ীপে আমাদের শকাব্দ ব্যবহৃত হয় )--চন্দ্রসংকাল' রীতিতে 



বলিদ্বীপ-ত্রমণের পরিশিষ্ট__বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান ১৯৭ 

'.'এব দ্বারা গৃহের দ্বারদেশে অঙ্ষিত হইযাতে _আমাদ্র কে চন্ছু, রা জা 

১, (৮ আষ্টদিগ্গ্জ ), বাণ (৫ পঞ্চবাণ ) ও মৃত দেহ (০-শনা )-এহ কঘটী চিত্রে ১৮৫০ শক জ্ঞাপিত 

£ ছে । প্রবেশ-তোরণের ছুই দিকে সীতা ও বামেব মৃতি ব্িত হইথাচ্ছে | প্রথম হঃ এই প্রতিষ্ঠানে নাম কবণ 

হ. চু ভাষায়_১৮101)10 কাজী উঠে 10101]-ডচ শন বি জিখ টি এব অথ 'পতিসানা। 

টি ঢু এই প্রতিষ্ঠানের ন [মে বপিদ্বীপীয় ভাব দিবার জন্য, একজন বপিদ্বীগীঘ ধাজাপ প্রশ্থাবে (এই বাঙাটি ঠঠাঙিছচেন ] 

(।()0561 1১00৮০০ 1)11171)11] ই গণ্ডি পুত জিপান্তিক, 

“ললেঙের জমীদাঁব), ডচ. শব্দের পরিবর্তে বলিদ্বীপীদ 

চাঘাম ব্যবহৃত 10707 কীর্তা" শবটী গৃহীত 

₹*নাছে ; এই শব্দটা আমাদের সংস্কৃত 'কীতি' এবেবইঈ 

নিকাব-বপিদ্বীগীদ ভাষায় শুদ্ধ রূপে সংস্কৃত 'কীতি' 

“ঞেব ব্যবহার নাই, উহাদের ভাষায় শশ্দটা দাডাইযাচ্ছে 

'কাত? ব। কীত্যে। এখন গ্রতি্ঠানটাৰ নাম 
ঘদপ হইয়াছে 17৮৮7 14011110010 71) 00 

18017-অর্থাত লীফ রিদ্ধতফান্ ডের টক কীতি। 

স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই 'কীতি'-তে কাজ আরন্ত 
ইঘ| গিষাছে। পুঁি-সংগ্রহ চলিতেছে, এবং গত 'লীফবিস্ক-ফান্ ডেব-তাক্ বীতি' ব গ্রবেশ দর 

'ডসে্বর মাস পর্যন্ত পাচ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইঘাছে। এই পুস্তকগ্ুলিব প্রণণনে 5৮ ৪ বণিদাপান প্ডিতের। 

শিলিঘ। কাজ করিঘ়াছেন ; 'কীতি'-তে থে ভাবে সংগ্রহ, সংবক্ষণ, অন্সন্ধ' 9 অগ্রশীলন চণিতেছে। দম সঙ্গে এপি 

»£তে একটা ধারণ। কর! যাইবে । এতাবহ 'কীতি'র 10000000100) বা আনিননিত মানদিক পিক দু* খণ্ড 

পাহির হইয়াছে ; 1010100061907080705118] “কিছুড পমঞ্চগাঃ নানে একখানি বাপ [দীপান হতিহাম পিঘণক গ্রন্থ" 

'বামান অক্ষরে ডচ টীকা-টিপ্লনী সমেত ৫.0, 1) কতৃক সম্পাদিহ হইন। প্রকাশি 5 হইথাছে । এব দহ খুএ 101০ 

২016০11801)) প্রকাশ করিয়াছেন বলিদীপের 1১9107)8 পেছেড রাণ্ছার নমধো প্রাপু প্রাচান বগ্ধব পিণরণা ৪ 

চত্রাবলী ( 00170091) ৮০০) 1301110690৫ 101] ০) 1১001010 ) প্রথম খগে পাপ পস্থুব বর্ণনা, প19ান 

'শখের সম্পাদন, ও বলিদ্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি বিষ আছে , এবং দ্বিতীঘ খণ্ডে আছে, গা ১৩৭ খানি চিজ ৪ 

কৃশা। (এই প্রবন্ধে ডক্টর ষ্রটারহাইমের বই হইতে গৃহীত প্রাচীন বলিদ্বীপের বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণা শিল্পের কুকি 

'নদর্শন প্রকাশিত হইল; এগুলি হইতে বলিদ্বীপের প্রাচীন হিন্দু কীতিব থংকিপ্িৎ পরিউঘ পাপা ঘাইবে |) 

ডক্টর খোরিস্ কীত্তির পুথি-সংগ্রহ বিভাগের তত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, এবং ঠিনিই ইহাৰ গ্রাণ-ন্থকপ | সমগ্র 

লী ও লক্বকে পুঁথির জন্য রীতি-মত অনুসন্ধান চলিতেছে । প্রাচীন পুথি পাইলে কীতিতে মগুহীত ভে হইতেছে) । 

এতত্ডি্ন নিয়মিত-ভাবে প্রাচীন পুথির নকলও করিয়। রাখ! হইতেছে। সমস্ত পুথি ভাল-পাহার, গোহার লেখন 

দয়া খুদিয়৷ লেখা) উড়িস্তা। ও দক্ষিণ-ভারতের পুঁথির মতন। আবাব সচিত্র পু গিও পাছা! ঘাঘউড়িস্তার মত, 

হাল-পাতার উপরে এ লোহার লেখন দিয়া আঁচড় কাটিয়া অতি শ্রন্দর ছোটে। চিত্রে ভর। পুথি বলিদ্বীণে খুব গাছে। 

এই-সব সচিত্র পু'থিরও নকল হইতেছে, এবং এজন্য “কীতি'-কর্তৃক চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছে । শ্াণুক্ত খোরিস্ আনার 
চিঠি লিখিয়াছেন; পু'খি-সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন_-“কি ভাবে আমি পুখি-সংগ্রহ করিতোছি জণেন? বণিদ্বীপে 
প্রায় চ্লিশজন 'পুঙ্গব বা রাজা আছেন; প্রথমত; 'কীতির পক্ষ হইতে তাহাদের অন্বেধ করিয়। জানাই বে, তাহারা 

নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে কাহার কাছে কি পুঁথি আছে তাহার যেন একটী তালিক| করিয। পাঠান। এই-সকল 

৩৮ 

চে 

নি 



২৯৮ দ্ীপময় ভারত 
চে পে ৭ 

পি পি পাপ 

ভাবি হহতে গা পু ি থর নাম বাঁছিষা ল লঙওয। হয়, পরে নির্বাচিত পুখির তালিকা ুঙ্গবদের কাছে প্রত), 

ইয়। তাহার পবে কোনও সময়ে কোনও ১৭ 
বিশেষে গিয়। নির্বাচিত পুথিগুলি আনাইব| £? 
করিয়। লই, এবং সেগুলি নকলের উপযুক্ত নি; 
পরীক্ষা করিবার জন্ত 'কীতি-তে লইয। অ।'শ 
সম্পূর্ণ থাকিলে এবং ভালো৷ করিয। লেখ। নি 
বলিদীপের নানাস্থানে ভালে পুথি-লেখক 
আছেন তাহাদের কাছে অন্থলিখনের জন্য পা$15, 
দেই, “কীতি'র তহবিল হইতে তাহাদের পাবিশ্র, 
পেওয| হয়। নকলের পবে, মূল পুৃখিগুলি মালিক 
দের নিকটে ফেরত পাঠানে। হর, এবং নকল? 
'কীতি-র পুঁথিশালায় রক্ষিত হ্য।...... আম 

ই 514 

'কীতি'-র বা পু'থি-শালা 

প্রথমটায় চাই-বতদূর সাধা সম্পূর্ণ একটা পুখির 
সংগ্রহ গড়িয। তোল|। তাহার পবে আবশ্ক-_ 
প্রথম, বপিদ্বাপীঘ ও প্রচীন যবদ্ীগীম সাহিত্যের 
একটী নুতন ও উপযোগী তালিক। রচন। কর; 
দিতীমত:-যে বইগুলি আবশ্তক বা মূল্যবান, 
ডচ, অন্তবাদ ও টিগ্লনীব সহিত রোমান অক্ষরে শীঘ্র- 
শীঘ্র সেগুলিকে ছাপাইঘ। ফেল। | যতগুলি পারা খাব 
মূলাবান্ পুস্তক (বিশেষতঃ ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত 
পুস্তক) পরিযা ছাপাইবার পক্ষে এইই হইতেছে 
প্রশস্ত সময |” 

প্রথম সংখ! 81000900011)55) বা সামযিক 
পত্রিকা “কীতি"র সহকারী গ্রশ্থাধাক্ষ (ইনি বলি- 
দ্বীপীয়, ইহার নাম ১২101)701) 10017 ঞোমান্ 
কাজেও) ডচ, ভাষায, বলিদ্বীগীয় পুঁথির শ্রেণী- 
বিভাগ ব্পদেশে বলি-ভাষার সাহিত্যের একটী 
প্রাথমিক দিগ্দর্শন প্রদান করিয়াছেন। তাহার 

/ শ্রেণী-বিভাগে বলিদ্বীপীয় গ্রন্থনিচয়কে তিনি ছয়টা 
খ্য শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। (১) বেদ-__বেদ অর্থে 
মন্ত্র ও পূজার অনষ্ঠান সংক্রান্ত পুথি; (২) আগম-_ 
আমাদের ধর্ম-শান্্র ও নীতি-গ্ন্থ পইয়| ; (৩) 5218 
বারিগ- জ্যোতিষ, দেবতাদের উপাখ্যান, ব্যাকরণ, 
ঈন্দ, স্মর-তন্ত্র এবং 'উসদ" ( অর্থাৎ কাম-শান্ত্র এবং ... বোধিসত্ব-মুতি (ভারত-বজী যুগের) 'উষধ বা চিকিৎসা-বিদ্ঞা)। ও আন্থান্ত বিদ্যা) (৪) ইতিহাস_-ইহার অন্তত, রামায়ণ ও মহাভারতের 

৫ 



বলিদ্বীপ-ভ্রমণেরপ রিশিষ্_বলিদ্ীপে ইতিহাস ও সস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান ১৯৯ 

, বাদ গে মা পর্ন) ও পাছে (খেএস। ককৃবিন") এবং প্রাচীন ; 'বদীপে বাঙগগকাহিনী টি 

৭ ১ত কাবা; (৫) 1:10 বিবদ্? ব| গদ্য ইতিহাস, 9 (৬) তি বলিদ্বীপীম ভাধাঘ কামন্দক প্রভৃতি নীতি 
4 স্ব অনুবাদ, এবং নীতি-বিষযে বলিদ্বীগীযদেৰ মৌলিক বচন। 1) এই ছুনটী মুখা শ্রেণী ৭ তাহাদের উপশ্রেণাতে 
৯, এব উপর বিভিন্ন পুঁথিব নাম পাওয়। যাইতেছে । এই সমস্তই বণিদ্বীগীঘ ভাবার প্রথি। এছ, বশিদীপে 
দগুত পুঁথি (বলী বা যবদ্ীপীয় অক্ষবে লেখা ) কিছু-কিছু আছে । কাবেচএ|সেদএ গবস্ঠান-কালে মেখানকাব 

4গাব কাছে তান্ত্রিক দর্শন ও সাধন সঙ্গদ্ধে একখানি পুথি লইমা ববীন্্নাগকে আলে! ৪ন। কবিতে হইমাছিল, 
,ন কথ| পুর্বে বলিয়াছি। এইরূপে আশ। কর! ঘাষ থে, খুব অসাধাবণ বেনপ সংস্কত রব বলিদীপে পাধমা ন। 

/পেও, মুল্যবান্ ঝ অজ্ঞাত ব| লুপ কোন ছোটো-খাটে। বই মিলিতে-ও পাবে 

সামগিক পত্রিকাটীব দ্বিতীয় খণ্ডে 'কীতি'-ব পুখি-সতগ্রহেব একটু পবিউদ দেপয হইযাছে । মল ৪ অচুলিখন 

॥ইবে মিপিয়। ২৫০-এর উপর পুঁথি উহাব। সংগ্রহ কবিযাছেন। কতক পুঁথি পঙ্গকদীপ হইতে আসিয়াছে । 

নশ্বকদ্বীপ বলির পূর্নেই । এখানকার লোকেদের 9২] “নাসাক্” বলে। উহাব। বশিদীপীগদেব ভাত গ্নীয়, কিন 

«খন ইহার। মুসলমান হইঘ| গিয়াছে । বলিদ্বীগীদেব। 

নঙ্গক জন করিধ। সাসাক্দেব উপব রাছত্ব কবিত। 

'মাসাক' ভামাব পুণি৪ সংগহীত হইতেছে | 

পু'থি-সংগ্রহের ভার যেমন ডাক্তাব খোবিস 

গঠণ কবিঘাছেন, প্রত্দ্রব্য-সংগ্হ ও প্রাচীন লেখ 

উদ্দাব এবং প্রাচীন স্থান খুঁড়ি। আবিষ্কারের ভাব 

॥$ হইয়াছে শ্রীযুক্ত ই্টটার্হাইমের উপরে । যবদ্বীপের 
চীন ইতিহাস সঙ্গদ্ধে ইশি একজন সর্বত্রসমাদূত 
বিশেম্জ | ইহাব নান। পুস্তক ? প্রবন্ধাদি আছে। 

মূবদ্বীপে স্বুবকর্ত নগরের ইনি একটী বিদ্যালঘেব 

শধাক্ষ । এখানে ঘবদ্ীপীঘ ছেলেমেয়েদের বিশেষ- 

ভাবে ঘবদ্বীগীয় সাহিত্য ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি 

বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়! হয়; ভবিযাতে এই বিদ্যালয়টী 

মবদ্বীপের ৮৮ 000101৯1৮-তে রূপান্তরিত হইবে 

গাঁশা কর। যাঁয়। এই বিদ্যালয় সম্বদ্ধে আমার 

'দবীপময় ভারত” যবদীপ-প্রসঙ্গে বলিব। শ্রীধুক্ত 

ঈটার্হাইমের “চিত্রে যবদ্ধীপের ইতিহাস বইখানিতে, 

বনু প্রাচীন ভান্বর্য ও অন্য শিল্প বস্তর সাহায্যে, শিব (ভারত-বলী যুগ ) 

বদ্বীপের ইতিহাস সন্ধন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার একটা ধারণ। করাইগ।/দেয়| এইট বইখানি বাতাবিন। হইতে ডচ,, 

মালাই, যবদীগীয় ও ইংরেজী-_এই কয়টা বিভিন্ন সংস্করণে ' প্রকাশিত হইয়াছে । 'কীঠির মারফৎ ইপশি বলিদ্দীপের 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত করিতেছেন । গেসেড নামক স্থানে শনেকগ্ডশি সংস্কত ৪ | 

বলিখবীপীয় ভাষায় প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে। এই লেখগুলি বেশীর ভাগই বৌদ্ধ, শৈন এবং শাক্ত মস্থ ও ] 

পূজা-পদ্ধতি লইয়া । বৌদ্ধ “যে ধর্মা হেতুপ্রভবা' মন্ত্র আছে? আবার বিকৃত সংস্কতে অন্ত মন্্র ব নমস্কার 

আছে; যথা) “নমঃ ভ্রয়সর্বতথাগত তদপগন্তং জল জল ধমধ। আল সংহর সংহর আদুঃ সংসার সংসাধ সর্বসত্বানাং 



৩০০ দ্বীপময় ভারত 
৮৯-৮৯/০ 

অবস্থায়। অনেকগুলি মুতি পাওয়। গিয়াছে, বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্ষণ্য উভয়বিধ ধর্মের । বোধিসত ও বুদ্ধ, শিব, 
মহিষমদিনী, গণেশ ইত্যাদির মৃতি আছে। এতত্ডিন্ন, বলিদ্ীপীয় রাজ! রাণী প্রভৃতিরও মৃতি আছে, অগুন-শি; + 
অঙগীভূত নারীমূতিও আছে। যবদীপে যে রীতির মৃত্তি পাওয়া! গিয়াছে, এগুপি সেই নীতির; তবে বলিহী: , 
বৈশিষ্ট্যও আছে। শ্রীযুক্ত ই,টবৃহাইমের বইথে তাহার অন্রসন্ধানের প্রপম ফল স্বরূপ এই মৃতিগুলিব 7১, 
প্রকাশ করিবাছেন। ভারতব(সী এবং হিন্দুর পক্ষে এই বইযেব চিত্রাবলী আনন্দের সহিত স্বীকর্তব্য | গ্রীন... 
'টার্হাইম বলিদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসের কাঠামে। দিয়াছেন ।+ ব্লিদ্বীপের শিল্প ও সংক্ষতির ইতিহাসকে তি, 
তিনুটা মূখ্য ঘুগে বিভাগ করিযাছেন। [১] ভারত-বলী বুগ, খ্বীষ্গীঘ ৮ম হইতে ১০ম্ শতক পথন্ত; এই যে 
পূর্বেকীর কোনও লিপি বা লেখ এ-তাবৎ বলিদ্বীপে পাওযা যায় নাই ; এই সময়ের শিল্পে ভারতীয় গ্রভাব বিখ্ে 
স্পষ্ট, 'এ সমযের শিল্প সমকালীন ঘবদীগীয় ভাঙ্বর্ষেরই মতন; [২] প্রাচীনবলী যুগ, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩৭ 
শতক পর্যন্ত, এই সময়ে বলিদবীপীঘদের বৈশিষ্ট্য ফুটিঘা উঠিতেছে দেখা যাঁয়, [৩] মধা-বলী যুগ, গ্রীষ্টা 
১৩শ--১৪শ শতক, 9 ততপরে [9] নবীন- ব| অবাচীন-বলী যুগ। প্রদশিত চিত্রগুলি হইতে বলিদ্বীপেণ 
প্রাচীন শিল্পের কিছু পরিচয় পাঁওয়| যাইবে । 

টিলা 

নারী-মুতিময় পয়ঃ-প্রণালী ( প্রাচীন-বলী যুগ) মহিষ-সদিনী ছুর্গ| ( প্রাচীন-বলী যুগ্ন) 

. কীতি' পরিষৎ বলিদ্বীপের প্রাচীন কীতির আলোচনার জন্য যাহা করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া 
গেল। বলিঘবীপের প্রাচীন কীতি আংশিক ভাবে ভারতের বলিয়া, আমরাও তাহার দাবী করিতে পারি। 
বলি্বীপের লোকেরা, সংস্কৃত-ভাষ। যাহার বাহন সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মকে এখনও মানিয়া থাকে। 



বলিদবীপ-স্রমণের পরিশিষ্ট বলিদ্বীপে ইতিহাস ও সংস্কতি বিষয়ে অনুসন্ধান ৩০১ 
পেস পাস্টি পি সিলস্সিপা নি 

পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাঞ্থ আমাদের রিকৃথ কাল-ধর্মে কোথাও আন এধিকৃত নাই_না বলিদ্বীপে। মী 

ভারতে ; তবে ভারতে প্রাচীনের সঙ্গে সংযোগের সুত্র অবশ্য কখন৭ ছিন্ন হঘ নাই । কি্ক ব্লিদীপে« কতকপুলি 

বিষয় এখনও সুরক্ষিত আছে, ইহ। নিশ্চিত। প্রাচীন ভারতেব স্বরূপ জানিতে হইলে.এই জিশিসগুপিব৭ চা অপবিহায 

হইবে । “কীতি" এই কার্ধ গ্রহণ করিযাছে বলিযা, ইহাব কর্তব্য-ভাবে আমাদেবও আশ গ্রহণ কণ। উচিত । 

বহির্ভীরতের ব। বৃহত্তর ভারতেব কথা হইতে আমাদেব প্রাচীন ভাবতেপ গন্ধে নেক খবর জানিতে 

পারিব। ভারতবাঁসীর পক্ষে এই জন্য কীতি'-র সহিত সহান্ভতি গ্রকাশ করা ৪ ইহ।ব সহাধত। 

কর উচিত। অবশ্য “কীর্তি হইতে প্রকাশিত 

গন্থবলীর ভাষা ( ডচ্, মালাই, বলিদ্বীপীয় ) আমর। বুঝিব 
না; কিন্তু দ্বীপময় ভারতের সহিত ভারতের যোগ 

আালোচন! করিতে গেলে, এই সকল ভাঘ| ( অন্ততঃ চু) 

অপরিহার্য হইবে । 

'কীত্তি, যে কেবল বলিদীপের প্রাচীন পু'থির সংরক্ষণ 

৭ প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, তাহ। 
নহে। মুত অতীতকে লইয়া ঘে অনুসন্ধান, তাহাকে জীবিত 

বা আধুনিক কালেব জন্যও সার্থক এবং কাধকব কবা? 

ইচ্ছার উদ্দেশ্য । বলিদ্বীগীয় ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞান প্র»ার 

কব ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য । মুখ্যতঃ বলি-ভাষায় একখানি 
নিয়মিত সামঘিক পত্র প্রকাশ করিয়। এই উদ্দেশ্ট সাধন কব] 

হইবে। এইবূপে “কীতি' বপিদ্বীপের সংস্কৃতির পুনজগুতি 

বিঘঘে সহায়ক হইবে । যদি এই কার্ধ সংঘটিত হয়, তা 

হইলে বলিতে হইবে মে, ডচের। আসিয়া বাস্তু নি 

বলিদ্বীপের উন্নতি করিলেন, এবং বলিদ্বীপীর়দের জন্য এই 

কীতি পরিষৎ, ডচ্ জাতির সব্বশ্রেঠ দান হইল। 

ধন্মদানং সব্বদানং জিনাতি'_ পর্মদান অন্য সব দানকে জম 

করে; নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন 

যদি বলিছ্বীগীয়ের। করিতে পারে, তাহাতেই তো তাহাদের 

জাতির ধর্ম রক্ষা হইল। এই সম্পর্কে ডাক্তার খোরিস্ 

আমায় লিখিয়াছেন (১৯৩০ সালের জুলাই মাসে): 

“আর একটী কথ! শুনিয়| আপনি খুশী হইবেন, আমর! শীঘ্রই 

বলি-ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিব। ইহাতে রাণা বা রাজপুনীর মুঠি ( মধা বলী যুগ ) 

বলিদ্বীপের সংস্কৃতি, ধর্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের আলোচন। থাকিবে । পত্রিকার জন্য গ্রাহক-সংগ্র কর! হীতেছে, 

এবং বহু সহযোগী (ইহারা সকলেই বলিদ্বীপীয়) ইতিমধোই তাহাদের সাহাধ্য দানে স্বীকুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, অনেকে 

তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠাইয়! দিয়াছেন। বেশীর ভাগ গ্রাহকের! চাহেন থে, মাসিকথানি বলিদ্বীপেব অক্ষরেই মুদ্রিত 

হয়। সেইজন্য আমর! স্থির করিয়াছি যে, আংশিক-ভাবে এই অক্ষরেই মুদ্রণ করা হইবে । অক্ষরের জন্য 

ইতিমধ্যে হলাণডে অর্ডার পাঠানো হইয়াছে । বোধ হয় মাস দুইয়ের মধ্যে এই নৃতন মাসিক প্রকাশিত হইবে 

(৫ 

বখ/ রা 



৩০২ দ্বীপময় ভারত 
০০০০০০০০০ 

রি নিউটন এন লেন পিসিত উরি 8627-46-55 42৯৯০: 

বপি-ভাষায় ও মালাইয়ে--বলি-ভাষার অংশ খানিকটা বলিদ্বীপীয় অক্ষরে ছাপ[নে। হইবে (বাকীট্ুকুন রোমানে )।" 
শ্রীযুক্ত খোরিস আরও লিখিয়াছেন, “আজকালকার বলিদ্বীগীষের। সত্যকার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সচেত ওঁহস্ুকা, 
পোষণ করে--ওদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) প্রাচীন ধর্ম, সভ্যত! ও শিল্প যাহ! বিদ্যমান আছে সে সঙন্ধে 
জানিতে চাহে । সুতরাং, হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ে আধুনিক অভিনত__বলিদ্বীগী ও ভারতীষদের মধ্যে ভাবেন 
আদান-প্রাদন_বিষয়ে, সত্যসত্যই এদেশের লোকেদের খুব উতস্তুক দেখা যাঁম।» : 

'কীতি-তে ইতিমপ্োই প্রীযুক্ত খোরিস সংস্কৃত পড়।ইতে আরম্ত করিয়। দিযাছেন। চারিজন বলিদ্বীগীম 
ছাত্র খুব আগ্রহেব সঙ্গে পড়িতে আরম্ত 
করিয়াছে। গীতার ডচ্ অনুবাদ আছে, 
বলিভাষাতে ৪ মূল সংস্কত সহ তাহাব অনুবাদ 
প্রকাশ, আশ! কর। যায় এই “কীতি" হইতেই 
হইবে। ইহাদ্বার৷ হিন্দুর শ্রেঠ ধর্ম-গ্রন্থের 
সহিত বলিছ্বীপীয়দের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিবে। 
অন্যান্য সংস্কৃত বইয়েরও অনুবাদ ক্রমশ: 
প্রকাশিত হইবে। . ডচদের সাহায্যে 

- রঙ 

তবু 

০০০ 
শপ চন রি 

সি 2, 

চতুমুখ মূতি (চতুঃকাঁয়)-__শিবের ত্রিনেত্র, বিষুুর শঙ্খ ও গণেশ ( মধ্য-বলী যুগ) রঙ্মার পুশতক সহ ( মধা-বলী যুগ) 
বলিদ্বীপীয়েরা নিজেরাই লাগিয়া গিয়াছে; আর, আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে সংস্কৃত শিক্ষক পাঠাইবার 
কথা চাপা পড়িয়া গেল, সম্ভবপর হইল না। যিনি এ বিষয়ে বলিদ্বীগীয়দের মধ্যে কার্ধ করিবেন, তাহাকে ্ত 
জানিতে হইবে, এবং তন্তরশাস্ত্ের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া যাইতে হইবে। ওখানে রামায়ণ মহাভারত বুঝে, পূজা 

রা 



যবদীপ-স্রাবায়! ৩০৩ 

হাম বুঝেত তি আধসমাজী ব| অন্য কোনও আধুনিক মতবাদ উহীব| পৃঝিদে না। এখনই কোনও অ আধুনিক 

ভারতীয মৃতাবাদ বপিদ্ীপীযদেব মধো প্রচার করিতে গেলে, সমগ্তই পণ্ড হইয| যাইবে | উহাদের ধনে থে 
ভাবে হিন্দু ধর্মেব ও হিন্দু সংস্কতিব বিকাশ হইঘাছে, তাহাকেই পূর্ণ-ভাবে মানিঘ। লইখ। তাহাব ই» না দিযা, 

আমাদের উভঘ জাতি সংস্কৃতিব ও ধর্মের চিবন্থন আদর্শ ও সতাগুপিকে শিক্ষা দিতে পাবা খাব। খাঙ্গান 

মিশনরিদের মতন আলোক-দানেব স্পা লইঘা, 010097৮0901])64ব রা হইঘ। বলিদ্বীপে 

সংস্কত-শিক্ষক যেন না খান। যাওঘার এন্থবাঘও অনেক | ডচ সবকাবেব মম্নোদন এ হহলে কিছুই হইবে না, 

এবং মালাই ও 20 ভথ| ডটে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-ও দাবকাব। মোট কথ|-111500।707] সিন।৯ বা ইতিহাস 

বোধ যাব নাই, এমন বান্তি কোন উপকাব কবিতে পাবিবেন না। 

বলিদীপে ইংবেজী-জগান। ছুই-চাবিজন শিক্ষিত লোক আছেন। ডাক্তাব খোবিস পিখিযাছেন ভব ত্য 

হইতে হিন্দু ইতিহাস ৭ সংস্কৃতি সন্ধে বউ পাইলে, ইহ্বাদেব সাহামো উপঘোগা পুস্থক বা প্রণন্ধ বণিভাযাম ব| 

মালাইঘে অন্তবাদ করাইঘ। প্রকাশিত কব যাধ-ইহাদাব। বণিখীপীনগণ ভাবতপর্ধে তাহাদের হিপ পাডগণ 

যে যেবিষষে আলোচন। কবিনাছেন »। জ্ঞন-সাধনেব পথে অগ্রপব হইঘাছেন তেই সিহ বিষণ সঙ্থন্ধে খবণ 

প1উবে। এই সকল পুস্তক ব| প্রবন্ধ সংগ্ষিপ আকাবে বা পূর্ণ অবাধে পণিআমার মিট পাহকাণ 

প্রকাশিত হতে পাবে, এবং থে পুততক বা প্রবন্ধ হইতে এহ সকপ অন্বাদ বা সাব মকগন গুহী 5 

হইবে, তাহার পূর্ণ উল্লেখ থাকিবে ।” 

পাটন।ঘ বিগত নিখিপ-ভাবতীয় প্রাচাবিগ্ঠাবিদ্গপেব (মঠ) সন্মিণনীতে 'কী।ঠীব কাখাবণার আাঠি 

আমাদের দেশের প্র।চাবিদ্গণের দৃষ্টি আকর্ণণ কবির।ছি॥ সন্মিলনীতে 'কীতি'র প্রতি গ্বগহ গ গতিনপন বাগ 
জ্ঞাপন করিয়। এবং 'ধী(তি-ব সহিত সঙ্ণোগিত। কবিবব জন্য ভাবতে ভাব প্রাঢান স্স্বৃ তি এ সঠি এ] আলোচনা, 

কাধী মণ্ডলীর নিকট অন্টবোর গানাঈদ। একটা প্রস্তাব গৃহীত হঘ। 'কীতিব সহিত পুওবাদি বিশিনণের পাস 

তাবৎ অগ্তলী কধিতে পাবেন। কণিকাত। বিশ্ববিদ্ঞালমেব সভিত এইরূপ সানোগ স্থাপিত গন | পিঠার 

বাংসরিক টাদা৭ পুব পেশা নহে--টাক| আট-নযের অধিক হইবে ন1। উচাব ঠিকানা 8 15110007700 

0071100]0) 00002151007) 17], বিঘা)05 10907 আশ কবি ভাবহন্ধ হতে খানোগা সাঠাঘা 

লাভে এই নবীন পরিষৎ বঞ্চিত হইবে না॥ 

২০। যবদ্বীপ--স্ুরাবায়। 

শাবার, সত সোপ্টঘর ১০২৭ । 

জাহাজে একজন জরমান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। ইনি দ্বীপমঘ ভারতে অনেক দিন পারে আছেন, 

এদেশের ধর্ম, রীতি-নীতি পুরাণ গল্প-কথ। এই-সব খুব চর্চা করেছেন, এবিষরে বই-ও লিখেছেন । বলিদ্বীপের নান। 

ধর্ম-বিশ্বাসের কথা সামীজিক রীতির কথ। ব'ললেন। জারমান ডাক্তার 10:15০-ব প্রকাশিত বলিদ্ধীপ সঙ্ধন্ধে থে বই 

আছে-_তাতে বলিদ্বীপের লোকজনের নানা ছবি আছে,_সেই বইয়ের দ্বারা বলিদ্বীপের অনিগ্ঠ হাচ্ছে ব'লে 

তিনি মনে করেন-টুরিন্টের দল এই বই দেখে, বলিছ্ীপের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে আস্ছে, গার তাতে কারে 

বলিঘীগীয়দের একট! অবনতি ঘটতে সাহায্য ক'র্ছে। 

4 



চে 

৩০3 দ্বীপময় ভারভ 
7৯. 

সকাল আটটায় আমাদের জাহাজ 13০01)7% স্ুরাবায়ার বন্দরে লাগ্ল। সম্ত্রীক সকন্তক যে ডচ. ব্যার,. 
আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আর অন্য সহঘাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। জেটিতে কবি, 

স্বাগত করব|র জন্য খুব ভীড় হ'ঘেছিল । শ্রীযুক্ত মদনলাল ঝাম্, শ্রীযুক্ত লোকুমল, আর অন্যান্য ভারতবাসী ছিলেন-- 
এদের কথা আগে বলেছি । স্থরাবায়াঘ আমাদের থাকবার ব্যবস্থ। হয়েছিল একজন স্থানীয় সম্থাস্ত বাক্তির বাড়ীতে 
পূর্ব-যবদ্ীপে শূরকত নগরে )১127/09)09০7০ মঞ্কুনগরে। উপাধি-যুক্ত এক রাজা আছেন। এখনকার মন্কনগবে 

হ'চ্জেন সপ্তম মঙ্কুনগবে! | এর পুর্বে ধিনি মঙ্ুনগরে। ছিলেন, তিনি এই রাজপদ ত্যাগ করেন। উপস্থিত তিহি 

স্থরাবায়াতে বাস করেন, আর তারই অতিথি হ'ঘে আমর। স্থরাবায়াতে ছিলুম । কেন ইনি পাদত্যাগ করেন ৩. 
সঠিক জান্তে পারি নি, তবে শুনেছিলুম, ডচ সরকারের সঙ্গে নান! বিষয়ে এর মতের অমিল হাগেছিল। তবে 
এখন ডচেদেব বাবহারে, আব স্্পাবাধাব এর প্রতিষ্ঠা থেকে, এই মতান্থরের কথা টের পাবার জো নেই। এই ঘট 
মষ্টুনগরোর পুত্র ্ীধুক্ত 17007) ১1. 11510 ০০101)0 ( আধ-স্ধান ইনি জাহাজ-ঘ।টায় আমাদের আন্তে 

গিযেছিলেন। আগেকার বারে এর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল। 1১811071281) বা 'তালবীথি' নামে 
বড়ে। রাণ্।র উপর ১৯-২১ সংখাক বৃহৎ বাড়ীতে বৃদ্ধ মঙ্গুনগরো বাস করেন, এখানে কবিকে আর আমাদের নিষে 
গেল। শ্রীবুক্ত ঝান্দের পোকেদের সাহায্যে আমাদের মাল-পত্র জাহাজ থেকে উদ্ধার ক'রে আনা গেল। শ্রীবুক্ত 
ম্নবানেব এক বদর সঙ্গে আলাপ হ'ল, এর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত 3০০69170 সৃতম । 

অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা মহলে এদের বাড়ী। ঘরগুলি সাধারণতঃ এক-তাঁপার, কতকগুপি পর 
দো-তালার, হাল্কা-ভাবে তৈরী। একটী মহল আমাদের জন্য ঠিক ক'রে রেখেছিলেন । দ্রেউএস্ এক হোটেনে 
উঠলেন, বাকী সবাই এখানে বইলুম। সারি সারি কতকগুলি এক-তালার ঘরে আমরা থাকতুম__আর কবির জন্তে 
আলাদ! মহলে ছু-তালার ঘর ঠিক করা ছিল। অতিথিদের জন্য ঘরগুলি সমস্ত আবশ্যক জিনিসে হুসঙ্জিত, স্নানাদির 
বাবস্থা-ও বাড়ীটাতে সুন্দর ছিল। আমাদের লাগোয়া শ্রীযুক্ত স্থ্যানের বাসের মহল। মন্ত এক আঙিনা। তার 
ধারেই একটী ছোটো বাড়ী, তাতে গুটা কতক ঘর,_-তারি একটা বড়ো ঘরে শ্রীযুক্ত স্্যানের বৈঠকখানা ; আর এই 
খরগুলির সামনেকাঁর আঙিনা-মুখী প্রশস্ত দালান বা রোয়াকে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হ'ত; আর গাছের কেয়ারীর 
মধো সিমেন্টেরপথ-কর! গাছ-পালায় ঢাকা পাখীর ডাকে মুখরিত আঙিনার সামনে এই দালানটার একটা পাঁশে বসে 
দুপুরবেলা! শ্রীযুক্ত স্থ্যানের স্ত্রী সেলাই-টেলাই করতেন, বই পণ্ড়তেন, দাসদাসীদের কাজের তদারক ক'রতেন। এদের 
ছেলেপুলে অনেকগুলি__গুটী আষ্টেক হবে। এদের বড় ছেলের বয়স ষোলো বছর--শ্রীযুক্ত স্থ্যানের নিজের বয়স 
চৌত্রিশ-স্ৃতরাং বাল্যবিবাহ এদেশে বেশ প্রচলিত আছে। এই ছেলেটী একটী ডচ্ ছেলেদের ইস্কুলে পড়ে_- 
তাই নিজ মাতৃভাষা, যবদ্ধীগীয় ভালো ক'রে চর্চা ক'রতে পায় না? মালাই বলে, চল্তি যবদ্ীপীয় জানে, যাঁকে 
[২৮০1০ ডিক? বা 'তুই-তৌ-কারী ভাষা” বলা হয়, সাধু যবদ্ধীপীয় ষ! রাজা-রাজড়ার ঘরে সন্মানিত লোকেদের সঙ্গে 
কথা কইতে ব্যবহার করা হয়__যে ভাষাকে 13289, [00770 অর্থাৎ ক্রম” ভাষা বলে-_সেটী ভালো ব'ল্তে পারে না। 

ক'লকাতায় দুই-চারিটা ইংরেজ-বনা বাঙালীর ঘরে যেমন ছেলের। ইংরেজীরই বেশী চর্চা করে, ভাঙা হিন্দী বলে, বাঙলা 
: বলে না, বা ভালো বাঙলা বাল্তে শেখে না_এ সেই রকম। 1241078190-এর সঙ্গেও এ জিনিস বেশ চলে__ 

যবদ্বীপে-ও তাই দেখলুম। ছোটো ছেলেপুলেগুলি বাড়ীতেই পড়াশুনা করে। খুব ছোটোগুলি কখনও-কখনও 
আমাদের ঘরের বারান্দায় আস্ত, এদের ছু-চার জনের সঙ্গে আমরা ভাঁব-ও ক'রে নিয়েছিলুম। প্রত্যেক ছেলের 
পিছনে একজন ক'রে বী, এরা ছেলেদের নিয়ে একটু বেশী রকম ব্যতিব্যস্ত হ/য়ে থাকৃত। 

কর্তা বৃদ্ধ মন্ধীনগরোর বাসগৃহ আর একটা মহলে । 

যবদ্ীপের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কিঞিৎ পরিচয় প্রথম দিনেই হ'ল। রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্ত 
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, দ্ীপীয়েরা চেষ্টা ক'রছে--আমাদেরই মতন | এদেশে উচ্চ শিক্ষার জথা ইউনিভাবসটা হণ নি বটে, কিন্ত ভালো 
৬লে। ইস্কুল অনেক আছে, সেখানে মোটামুটি একট কাধকব শিক্ষা মাণাই আব ৮ গাধার সাভাযো ভদ ঘাবের 

এলেব। পায়; আর বিস্তর ছেলে হলাগ্ডে প'ডতে যাঁষ__মাইন, ডাক্তারী, হন্জিনিঘাব | 5৯ ৪1৮1 ঈৎবেজী কি 
“পাপী কি জরমান জানে, এমন শিক্ষিত যবদ্ীপীঘ ঘথে্ আছে। সম্প্রতি এখানেই কঙকগ্চনি ইউনিভা[মটা 
বববার চেষ্ট হচ্ছে। আমর! ঘে-দিন প্রথম বাতাবিষায পৌড়ই, হব ছুই-এক দিন আগে সথানে একটা বড়ে 
ডাক্তারী ইন্ুলের প্রতিটা হ'ল-_এটাকে অবলম্গন ক'বে এখানকাব মেটিকাণ ইউনিভা!নটা গাছে উঠবে। হেন 

এব কতক্চলি বড়ো বড়ে। উ্চুলকে অবলঙ্গন কবে এখানকার ভাবী বিশ্ববিদবালযের সান, গর হখ[জিনিমাবিং 

£হতি দিক্গুপি গাড়ে তোল| হবে। ঘ! হোক, মবদীগীষেপ| মোটামুটি ইউবোপান শিগা পাচ্ছ, ছবীপমথ 
হাপতের অন্য অংশে এই রকম | 5. সবকাব কিছু কিছ়ু আধিক।ণ এদেব দিনে দে | বাআবথাম গেগিপোটিও. 
এাসেমত্রি ব| আইন-সভ। কাবেছে-সেথানে সমগ দ্বীপম্ঘ ভাবত থেকে প্রহিনিদি আ।সে। এ এমবি গম 
ণতট্ুক্ন ত। জানি না। ঘবদ্বীপীষেব। স্াধন্ত শাসন ধ। পুবে। প্রবাদ গন | এগ দ্ব151১%। মম+ পাপ এপি 
শিক্ষিত লোকের! মিলিত ভাবে কার্ছে। সমগ্র দ্বীপমধ ভাবঙের সণপাণাঁ ছচ » 
1141 “নেডের্লাগুস্ ইণ্ডী” অথাৎ কিন! “ডচেদেব ভাব ১ পখানকাব ্ববাচা পল এ শাম বাবহান 

? ধতে চান না, তাব| বলেশ, 1000010688 অর্থাহ 'দীপমঘভাবভ” , এই আমে সিন 48 না থাকাঘ, 

এদের আত্মসম্মানে ঘ। গাগে ন।। আমাদের দেশকে কেবল 11017 না বালে, কম।ণন সদি 1)1107৭110078 

৭প| হ'ত, তা হালে আমাদেব৭ জাতীঘ আন্দোলনে এই বকমেব একটা নামসঙ্গট এমে ঘেত। আাপমম হবতের 
নেক ডচ, অধিবাসী, বিশেষ কারে ডচ্ আমলা-তন্ব, এই [7)01010৭7 নাম ভন্লে বা গেখার দেখাশে ৮টে 

গাগ্ডন হয-যদিও এর বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই । হ্ববাভী দীপন্ন-শাবতাঘেব। গিজেদেব আব এবদীপাম। 
সেলেবেস্-দ্বীপীয়, স্থমা ত্র-দ্বীগীম বলে না, তার। নিজেদেব বণে ০, পথ[নে এই আব[জকামনব পিবোপা 
চচেদের দলও আছে : আমল|-তন্্র, বাবসায়ী, আখেব খেতের চিনিব কাবখানাব মাণিক) | কব) কাফিকব গ্র৮ত১- 

মামাদের দেশের আংগ্লে।ইগ্ডিনের। যেমন ভাবে "স্ববাজ”, 'বশে-ম[৬বম। পরতিতি এপ শ্নে ভন হত, এব ৭ 

[11109105107 11199768115) প্রভৃতি শব্দের উপর তেমনি ভাব পোষণ কবে। অথচ 11101092া5 আমটা 

ইউরোগীয়দের-ই দেওয়া; 10110101575 11)010৭) 15756111010) ১ 1'01)11)61:176), ১1:17২৭17 প্রা জবউনচঙ্গ 

নাম সমগ্র দ্বীপমঘ্র-ভারতের পক্ষে স্ববিধ|-জনক বিবেচিত ন। হওযাঘ,_গাব এই দ্ীপপ্তলি নে সান্কৃতে দিক থেকে 
ভারতবর্ষেরই অংশ সে-কথ| সম্বন্ধে সকলেই সচেত থাকায়, এক-একমঘ অথচ শশ্র।ব্য একটা নাখেব এঞাব ঈতিহাসিক, 
ভাষাতীত্বিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই অনুভব করেন । ডচ পর্ডিত ও লেখক 1)01৭ 1007 মিমি 1001001]1 

এই ছদ্মনামে নিজ লেখা প্রকাশ ক'রতেন ) গত শতকের যাঠেব কোঠাঘ “বীপমর-ভাব 5" সথে 101১01]0)07 নামটা 
প্রথম ব্যবহার করেন। তারপর জারমান পণ্ডিত ১১. 137৯৮) গত শতকের আবীব কোটা দীপ-অর্থে পাতীন 
1৯018 শব্দের পরিবর্তে গ্রীক 7)0৪০৯ শব দিয়ে, [10011 এন সৃগ্টি ক'রে ব্যবহার করতে খাকেন। এইট গ্ন্দর 
ক্ষিপ্ত নামটী বৈজ্ঞানিক আর অন্তান্ত পঞ্ডিতেরা গ্রহণ ক'রলেন। মালাই ভাষ| থে বৃহৎ ভাষা-গোষ্ঠার শাগ।, 
সই গোষ্ঠীর জন্য 11100105115) শব্দ ব্যবহৃত হতে লাগল, আর এখন এই গোঠার ভাষা ঘর! বালে, তাদের মধ্যে 

বারা শিক্ষিত লোক তারা সকলেই 17)007)0918, শব্দ আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার কারে নিচ্ছে। সন্যতায় আর ধর্মে 

প্রাচীন কালে যে-সব দেশ ভারতবর্ষেরই অংশ হয়ে ফাড়িয়েছিল, যাদের নিবে 'বুহত্তর ভারত”, সেই-সব দেশের এই 
কম সব নৃতন-পুরাতন নাম-করণ বেশ হ'য়েছে; আমাদের দেশ হ'ল ভারত? বা 11017 আকফগানিস্থান হচ্ছে [0018 

১6101) বা 11018, 1111001% অর্থাৎ "ক্ষুদ্র ভারত" ব। “প্র-ভারত' (যেমন $৮1% 211701)--এ দুটা নাম যথাক্রমে গ্রীক 

৩৪ 
ঘি 

এ 5চ্চে ১ 0101,010141) 
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আর রোমানদের দেওয়।; প্রাচীন-কলের মধ্য- এশি। যার নামকরণ এখনকার ইউরোপীয পত্ডিতেরা ব করেছেন 07717), 

অর্থাৎ 1২০৭ ব। চীন আর [71017 বা ভারতের মিলন-স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার দেশগুলির নাম দেওয়। হ'যেছে 11)1.1- 

0)11, এখানেও ভাবত আর চীনের সভাতার সন্মিলন_-তবে মধ্য-এশিয়ার চেয়ে এখানে ভারতের প্রভাব দেন 

(খালি আন।মাদের বাদ দিতে হয়, এদেব চীন। ব'ল্লেই হয়); 11109 €0011৮র অধীনে পড়ে কম্ে(জ, চম্া ব| কোচিন- 

চীন, লাওন্, আনাম--আাব শ্ঠাস মার বর্মাকেও 1010-610৮4-র মধ্যে ধর। যায়; আর মালাই-দ্বীপপুঞ্জ শিষে 57 

11141111001) বা 11001-0-িলিপাইন দ্বীপপু্-ও এর মধ্যেই পড়ে । য। ভোক্, 11000170517-র ন্বরা [জী দল 

নান। দিক্ দিনে কাজ ক'বছেন। দ্বীপমঘ ভাবতের সব বডডে। শহরে এদের নানা প্রতিষ্ঠান আছে, ডাক্গাবগাণ। 

মাছে, ছাতাবাম আছে, দেশের মুসলমান ধর্মকে অবলহ্ধন কারে-ও এর। কাজ করেন। সাহিত্য-প্রচার, মমিশিক 

পত্রপত্রিকা, এ সবের মধ্য দিথেও কাজ করেন? ডচ্ আর রোমান-মালাই, এই দ্বই ভাষ। ব্যবহার করা হ 
তাতে ক'বে সমগ্র ঘীপমঘ ভাবতে এদের প্রভাব দেখ। যাস । আর মাঝেমাঝে আমাদের কংগ্রেসের জেল আ। 

পদেশিক সন্মেপনেব মতন রাজনৈতিক সন্মেপনও আহ্বান করেন। এর! উপস্থিত কি কি জিনিস চান, ত আলো 

করবার স্ুখেগ হযনি , তবে দেশী পোকে বেশী করে সরকারী চাকরী পা এট| 'একট। প্রধান কথ|। টার 

সযান শন্যান্য শিক্ষিত ঘবদ্বীপীযদে মতন এই স্ববাজদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; আর ডাক্তার শঘুক্ত গতম হ 

নুর।বায়া এই জাতী আন্দোলনের একজন প্রধান নেত।। সৌনন্েব অবতাব, অতি সঙ্জন এব।। ডান্ড। 

স্ৃতম শুনলুম সবকারী চাকবী ক'বতেন, রাজনৈতিক মতভেদের কাবণে কী ছেড়ে দিয়েছেন । এইব 

অসহখেগী বা।রিঞার আর অন্য পেশার ভদ্রলোক এদের মধো আছেন। শ্রবাবায়াতে এই শ্ববাজীদের এব 

চমৎকার প্রতিষ্ঠান আছে--একটা লাহত্রেরী আর ক্লাব-ঘর। এখানে এদেব সভা-টভ| হয়। একট বেশ বে 

বাড়ীতে এদের এই ক্লাব, ব্লাবটার নাম_11)09710515017013610166]0])--অর্থাহ “দ্বীপময-ভারতীয় অন্ঠশীলন 

সমিতি” আঘক্ত সির্গিঃ (1.1. ১1০ 00821] ) নামে একটা ভদ্রলোক, এর সঙ্গে বেশ আলাপ হ'যেছিঃ 

ইনি হচ্ছেন এব সেক্রেটারী । আজ সকালে স্থির হ'ল, পরশু রবিবাব দিন বেল। দশটায় এই 301010]11)-এ আ] 

ভাবতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি আর শাঞ্টিনিকেতন বিদ্যালয় সন্থদ্ধে বক্তৃত। দেবে। । ইংরেজী থেকে মালাইয়ে কিংব। ড! 

আমার বক্তার অন্টব।ধ সম্দে-সঙ্গে হবে। 

দুপুর বেল। শ্ীঘন্ ঝান্থ তাব পাঁচক ব্রাঙ্গণকে নিয়ে এলেন--যে ক'দিন আমর। থাকবে, মে কদিন এ এখা 

থেকে আমাদের দেশেব রান্ন-দাল ভাত শাক রুটা মিঠাই প্রভৃতি খাওয়াবে । 

বিকেল তিনটেধ শহর দেখতে বেরুলুম- স্থানীয় শিল্পন্রব্য আর “কিউরিও'র সন্ধানে ; ভীষণ রোদ, 

দেকান-পাট সব বন্ধব__সেই চারটের পর খুলবে । ট্রামে ক'রে ঘণ্ট। দেড়েক ধ'রে শহরটায় খানিকটা ঘুরে এলুম। 
বিকেল পাঁচটাষ ছিল কবির সংবর্ধনার জন্য স্থানীয় ভারতীয়দের আহত এক সভা । এখানে চা-পানের ব্যব, 

ছিল। শ্ররাবাধার €রসিডেন্ট, স্থানীয় ব্রিটিশ ভাইস্-কন্সাল্, চীনের কন্সাল্, এরা সকলে উপস্থিত ছিলেন । কবি: 
অভিনন্দন করা হল, শ্রীযুক্ত বান্ব অভিনন্দন-প্রশস্তি পড়লেন, বিশ্ব-ভারতীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহান্ভূতির নিদর্শ, 

স্বরূপে হাজার-এক টাকার তোড়। তাকে দেওয়৷ হ'ল। উপস্থিত ভদ্রলোকেদের মধ্যে কেউ-কেউ বললেন; ইংরে 

ভাইস্-কন্সালের বক্তৃতাটী খুবই হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। কবি ও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। নানা জাতির লোক এ 

সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে উপস্থিত হয়েছিলেন । [12801019 নামে এক আরমানী ব্যবপায়ীর সঙ্গে দেখা হল 

এরা ছু পুরুষ ধ'রে এ অঞ্চলে চিনির আর অন্য জিনিসের কারবার ক'রছেন, ছুই ভাইয়ে আপিসের বা গদীর মালি, 
নানা দেশ ঘুরেছেন। আরমানী জা'তের সম্বন্ধেও কিছু খোঁজ-থবর রাখবার চেষ্টা ক'রে থাকি দেখে ভদ্রলো 
ভাবা খুশী। আমাদের বাড়ী যে রাস্তায়, সে রাস্তা 30119 “সুকিয়াস্ত নামে একটা প্রাচীন আরমানী পরিবারে 
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"মের সঙ্গে ইডি ১৩৯০ রি 1০) টি (যোব চার্ক-এব সঙ্গে ইংরেজদের কপকীঙাথ এসে আড্ড। 

'ডবার অনেক আগে থাক্ তই, আরমানীর|। বাছি জা-ল্তে এখানে এসে বাস কাবহ১৪৩০ সাসেব এক 

'রমানী সমাধির ম্থৃতি-ফলকের লেখ। থেকে জান। যাধ-সমাধিব উপবে স্থাপিত এই সতিফনকে এই বন। আছে থে 

১৬৩০ সালে দানশীল বণিক স্কিয়াস্এর পত্রী রেজাবীবেব সমাধি এটা ভাত কামকাহার ইতিহ।স-সম্পঞ্কে 

»ব চেয়ে প্রাচীন সমসামধিক “ পাথরে প্রমাণ । ব্যবসা [ব-বিষযে এই আপমাশীদেব গর ভার ছেকে, ০ বনবাত।ব 

«কটা গঞ্গার-ঘাটের নাম “আরমানী ঘাট'। এ সব কথ। শুনে ভদ্রলোক খুবই আননিত হালেন।  বাস্থবিক) এই 

£তিহাসে অজ্ঞাত আরমানী আব অন্য জাতিব বণিকেব। সেকালে আন্থজতিক এছি আব সহযোগিতার ছগ্ঠ 

“তের কাছ করত; ম।ন। জাতিব মানুষকে এক কারে তুণতে এদেব কাছের গৌবব আমবা আনেক সমনে ধনে সাহ। 

সভাভঙ্গেব পবে শ্রীঘক্ত লোকুমল নিষে গেলেন তাব দোকানে । 1৩000100608 1)11)05) বি স্াদপুনা 1919িব 

নম, এর ছু ধারে সিঙ্ধীদেব রেশমেব কাপড় আব মণিহীবী লিনিসেব কতকণ্তলি পোকান। বানিদাপে দাবার মমবে 

হীপক্ত লোকমণ বিতবণ কববার জন্য ডচ্ ভাষার গীতা আপ অন্য কহকগুণি পহ পিগেছিলেশ,নকিণ। আগে 

বলেছি । বলিদ্বীপেব হিন্দুদেব কথ| হনি শুন্তে চাইলেন । আদি সঙ্সেপে চার কথন পিছ পিছ বগল । হালা থে 

ঠিক আমাদের মতন হিন্দু নঘ, তাঁদের ইতিহাস আব মনোভাব থে আনেক] পহ্তিরিতি হধের আপা হি 

ধর্মেব মূল গুত্রগুলি কাঙছ্গ কাবছে, এসব কথ। বোঝাবাব 0%1 কাবলুম। শণল [দিদনপা কাবিনেন। এব 

বাংল খা কি ন| | পৃজায শৃ্ররেব মাংস দেওয়া, ত্রাঙ্গণভোজনে বে9াকীল এসব শুনে হার হাতে। পাগণ এ. 

এব নিষ্ন শেণীর ছিন্দব পোৌম।তস খান, একথ| শুনে তিনি বাললেন,কৈমে পরনিহ পি্গাচাবী গুছ হে! 

থাবুদ্ী, ইনহে এসী শিক্ষ। দেনী চাহিযে, কি দিস্সে আপনে জাবন পর ইন্কী প্র হে গাও আমি 

বাললুম-খববদাব ন॥ এমন শিক্ষ। যদি আমবা দিতে থাই, যাতে কানে এগ শিছেদেন গীণনে ঘন] হানে ঘাম, 

| হ'লে আমর! এদেব হাবাবে।, হিন্দু ধর্মের মুল কথ| নিদেই এদের স্গে বা এদের বো কাছ উর্ে ভবে]? 

তারপরে প্রাচীন ভারতে গোম।“স-ভক্ষণ নিয়েও কথ| হাল । মোটের উপরও হদ্রলো|ন দীকার বাবালেন এন রেপ 

সামাজিক সংস্থার দিকে, এদেব চিরাচরিত রীতি-নীতিব দিকে লক্ষ বেখে শান্্ বি দন উট হত) গবগ্ধ। গুণে 

বাবস্থ! কর। উচিত; সিন্ধু দেশে মুসলমানদের ছোয়া খেলে, ব! একই টপান পাশাপাশি দুমণমানের মে এত নট 

প[কালে, হিন্দুর জা'ত যাঁধ না, কিন্তু ভারতের শন্য প্রদেশে থার, ব| ঘেত' ১ এসব কথার অপো তিাশ [ না5 আাছে 

তাও ভেবে দেখার আবশ্যকত। ইনি স্বীকার ক'রলেন। 

লোকুমল তার পরে কবির কাছে এসে তার দোকানে পানের ধুলে। দিনে আসবাব গগ্ঠা বাপণে শরণ ক ব্ণেন। 

কাল বিকালে ওখানে কবি চা খাবেন দ্থির হ'ল। রাত্রে মাভাবের শমনে এক 2ঘানেৰ এক বন্ধ "গেলেন । 

হলীগডের [70০৭৮ উদ্টরেখ্ট্ নগরে আর অন্যত্র পাচ বছর ছিলেন। ইনি বণিঙ্গা ব্যাপারে লিপি । গেডাথেছে এব 

সঙ্গে ফরামীতে কথা-বার্ত! হ'ল । আহারের ঘবদ্ীপীর আর ইউরোপীব পদেব সঙ্গে সঙ্গে হপুক্ষ ঝাঙ্গেল বাণুণার বণ পা 

দেশী খাদ্য রুটা তরকারী মোহন-ভোগ এত দিন পরে অতি উপাদেদ লাগুল। 

শনিণ|র, ১*ই দেপ্েশ্বর | 

আজ সকালে বৃদ্ধ মঙ্কুনগরে।, শ্রীযুক্ত নুযান আর তাঁর আত্মীয় শ্রীবুকত সিগ্ির সঙ্গে কবিকে আব আানাদেব নিয়ে 

এক গ্রপ ছবি তোলা হ'ল। তাঁর পরে আমরা শহরে বেড়াতে আর শিল্প-দ্রব্য কিনতে গেলুম 1:1101775 

[00৪৮ বা দেশীয়-শিল্প-ভাত্বারের একটা বড়ে। দোকানে নান জিনিসের সংগ্রহ দেখলুন | একটী ড৮ মহিলা এই 



৩০৮ দ্বীপময় ভারত 
পাস পর লা লো পিসি পা ৩১ পাপা পে পিৎ পাছি কী পিসি বাসি তী পাটি প৯ পা পা লিসিপসি পা শী লাস ০ ৯ পট পি পি পাছত এ ০ পি ৮১ পাস পাতিবাছিপাউি শী সপ পাপা পা পি পা পতি পি এট পচ ত এ তর লিলি তেই ৩৯ পি পিল ৮৮ 

দোকানের তত্বাবধানে চিলেন। ভনি রবীন্নাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলাভবনের জন্য নানার? সং 

হচ্ছে শুনে, 1) 108৭০৮থণার্ণত। নামে একটী ডচ. চিকিৎসকের কথ! ব'ললেন--তীর সাহায্যে প্রাচীন জিনি 

স্রবায়।য় রবীন্দ্রনাথ 

উপবিষ্ট__ববীজজনাথ, যষ্ঠ মন্কুনগরো 

দণ্ডায়মান (বাম হইতে) -স্থরেন্্রনাথ, ছনীতিকূমার, বাঁকে, মুযান, সিগি?, ধীরেন্তকৃ 

বিশেষতঃ মোষেব চামড়ায় কাট। $ড2100£ ওআইযাঙ বা ছায়-নাট্যে ব্যবহৃত পুতুল আমরা সংগ্রহ ক'রতে 

পারবো । পরে আমরা এই দৌকান থেকে কতকগুলি পিতনের ঘণ্ট| বা ঘড়ি আর অন্ত তৈজস কিনি। এই 

মহিলাটা ব্রঞ্জে তৈরী একটা পুরাতন যবদ্বীপীয় শিবের মৃতি তার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরপ রবীন্ত্রনাথের জন্য 
আমাদের দিলেন । এ মৃত্তিটী এখন বিশ্বভারতী কর্লাভবনে আছে। 

বিলাতের ০7 506০30121) পত্রিকায় মিস্মেয়োর সমালোচনায় মিথ্যা ক'রে কবির সম্বন্ধে যে-সব উক্তি 

করা হ'য়েছিল, তার প্রতিবাদ কবি বলিদ্বীপের মুণ্ক থেকে লিখে 018700860হ 001970190 এ পাঠিয়ে দেন । 

সুরাবায়ায় এসে শোন! গেল, মিস্-মেয়োর বই আর এ সমালোচনা হলাণ্ডে বিশেষ ভাবে প্রচারের চেষ্টা হ'য়েছে। 

আর হলাণ্ড থেকে এঁ সব মিথ্যা কথা যবদ্ীপে ভচেদের মধ্যেও প্রচারিত হচ্ছে । ছু-চার জন ডচ. বন্ধু বললেন, 
01910170866 0108:097-এর জন্য লিখিত চিঠিখানি ইংরেজীতে আর ডচ. অন্কবাদে যবহীপেও সর্বত্র প্রকাশিত 
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ওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঝাম্থ মূল ইংরেজী চিঠিখানি ছাপিযে' দেবার ভাব লেন, শাব শ্রীথক্ত ফেউএস এটাব 
ডচ অনুবাদ ক*রুবেন। কতকগুলি পত্রিকার সম্পাদক এই চিঠি প্রকাশ ক'ববেন, স্থিব হ'ল। 

স্থবাবায়৷ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে মাইল কতক দরে প্রাচীন নগবী ১11,016 মজপহিহ- এব ধ্বংসাবশেষ 
আছে। শ্রীযুক্ত 017018170 19) মাকৃলেন-পন্ট, নামে খবদীগীয প্রত্বধিশাগেব কদ্চাবী জনৈক ডউ পণ্ডিত এখন 

এইখানে অন্ুসম্ধান-কাধে নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভিট! বীতিমত খুঁড়ে আনেক পাসাপ, ম্পিব আব ভাঙ্গষযেব 

আর অন্য শিল্পের নিদর্শন বার করেছেন এসব থেকে ঘবদীপেব হিশ-ঘগেপ নেম দুই-তিন শতকের নানা বস্থ 

লোক-চক্ষের সামনে প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীীয় চতুর্ঘশ আর পঞ্চদশ শতকে ববদীদের হির মাং কহটা উচ্চ 

শিখরে আরোহণ করেছিল, তা এই-সব জিনিস থেকে বোঝ] ঘাম | মজপহিতের কাছেই 11116] ঝাপুলান্ 

গ্রামে শ্রীধুক্ত মাকূলেন-পন্ট থাকেন, তার আপিস সেখানে । ত্রাপূলান আর মভপহিহ খেতে পড়ে 51০1100819 

'মজকত'” নামে একটী ছোটো শহর, এখানে একটা ছোটো মিউজিযমে আগেকার কালে পাপ এনেকগ্ুনি মুত আব 

অন্য ভাঙ্ঘ রক্ষিত আছে। স্থির হ'ঘেছিপ, স্্রেন-বানু, ধীবেন-বাবু, বাবে, েউএস আর আমি, ধানে মিপে 

মোটরে গিদে মজকর্ত-মিউজিয়ম্ দেখবে, তার পরে মজকর্ত থেকে হাপলানে ৫টনিগোন শবে ছাণাবে। আন্ত 

মাকুলেন-পন্ট, ওখানে এখন আছেন কিন!, আর মজপহিতেব পংসাবশেপ তিন পেখাবাণ বণগা পরাতে পাববেশ 

কিন।। কবিকে অবশ্য 'এতট। পথ এই রোদুরে নিনে ঘা কনা হবে ন।। 

শরীবুক্ত ঝান্থের আন। মোটর ক'রে আমর। সাড়ে-দশটায় যাত্র। কবল । এই অপ্দপটি [পিএম ভাবে উর, 

" তাই লোকের বাস-৪ এখানে খুব । সমস্ত পথ ধ'রে লোকের ভীড় কখন-৪ বমে না। বচীন মাব€ মণ সাদা কোত। 

প'রে যবদ্ীপীয় মেযে আর পুরুষের দল; কিন্তু বলির আর বাতাবিয়াব লোকেদের সর্দে তলন। কারে পরখানকাৰ 

লোকেদের একটু ময়ল। রঙের, একটু কুশ্রী। বলেই বোধ হ'ল। 'গারুব গাভীর সাবি, তাতে বহি পন্ণা হামে ধান 

চাঁল চ'লেছে, তরী-তরকারী চ'লেছে । শহর ছাড়িয়ে ত্রমাগভ খেতের সরি, আব মাঝে মাঝে ঘন বসি পল্লী । 

রাস্তার ধারে খাবারের দোকান--পসারিনীর দল ঝুড়ি ক'রে ভাত »বকাবী শিথে নানা ববম পশ নামে বসেছে | 

“কালি ম।স' অর্থাৎ স্বর্ণনদী ব'লে একটা নদী রাস্তার ডান ধার দিযে গিনেছে । আবে আরো থাপ । পলো উডিথে 

আমাদের গাড়ী চ'লেছে, আর চারিদিকে কড়। রোদ্দ,র; হাদমা ন| থাপূলে প্রাণ আপ্রিব হা 2 সঙ্গি। নণ্ট। এই 

রকম ভাবে চ'লে আমর! মজকর্ত-য় পৌছুলুম । দেশটা সপুজে ভব! । নক শহরটি এব সুপার । গাডা্তপ 

এক-তালা । কাঠের বা ছেঁচা-বাশের তৈরী, অত্যন্ত হালকা ভাবে তৈরী) কিছ্বু প্রান প্রতোক বাডিব চাণিদিকে একটু 

ক'রে বাগান থাকায়, বেশ স্থন্দর দেখাচ্ছিল। 

মিউজিয়ম-বাঁড়ীর সামনে মোটর থাম্ল। ছোটো এক-তাঁল। বাডী, থাসে ঢাক। একটুগাণি হাহ।র ভিতরে। 

রাম্তার উপরে সদর দরজায় বা ফটকে ছুই-একটী যবদ্বীগীয় মেয়ে ফুলের পসরা নিয়ে বামে আনে | আমাদের দেখে 

গালাই ভাষায় ফুল কিন্তে ব'ললে। মিউজিয়মের দরজায় ফুল! দ্রেউএস্ বুঝিনে' দিলেন_-খিউগিঘমে ঢুকতেই 

একটা মুতি আছে, সেটাকে এখন-ও স্থানীয় লোকেরা পূজা করে। দ্রেউএস্ জিজ্ঞাসাবাদ ক'বে ব্যাপারটা আমাদের 

বলছেন, এমন সময়ে একটা চীনা স্ত্রীলোক, আর ছোটো শিশু সহিত একটা যবদ্ধীপীয় স্ত্রীলোক এল? | এর গে।টাদুই 

ক'রে পয়সা দিতে, ফুলওয়ালী কিছু ফুল নিয়ে কলাপাতা জড়িয়ে, এদের প্রত্যেককে দিলে, আর এক টুকরো! ক'রে কাঠ 

দিলে। এদের সঙ্গে আমরাও মিউজিয়মের হাতার ভিতরে ঢুকলুম ॥ মিউ্জিরম বাড়ীর দরজাব গোছা দেখি, একটা 

বৃহৎ পাথরের গকড়-মৃতি, ভগ্ন অবস্থায়, দেওয়ালের ধারে রাখ| ; মৃত্তিটীর সাঁঘনে একটা ধুস্টচীতে স্তগন্গ ধূপকাঠ জ'লছে, 

আর তার গায়ে আর আশে-পাশে ফুল ছড়ানো। মিউজিয়মের তত্বাবপানে আছে এক বুড়ে। যবদীপীঘ্__নামে মাত 

মুসলমান। সে আমাদের, সেলাম ক'রে দীড়াল”, আর স্ত্রীলোক ছুটাকে দেখে তাদের হাত থেকে ফুল নিলে, কাঠের 
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টক্রে। দুটী নিলে । যবদ্ধীপীয় স্ত্বীলোকটা বুড়োকে কতকগুলি কি কথা ব্ললে--যেন কোন্ বিষয়ে ঠাকুরকে নিবেদ- 
ক'রতে হবে দে কথা বাললে। বুড়ো এই স্ত্রীলোকের দেগ্য| ফুলগুলি পাতার দোনা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে, মৃতিটা, 
গায়ে কোলে ছড়িথে দিলে, কাঠের ট্ুকরোটা নিয়ে সামনের ধূপদান ব| ধন্টচীতে ফেলে দিলে । বুঝলুম, কাঠটা চন্দন ব. 
অন্য কোনও সন্ধি কাঠ। বিড়বিড় ক'রে কি মন্ত্র পড়তে লাগল । তার পরে কিছু ফুল ঠাকুরের গ| থেকে ভুলে 

নিয়ে স্ত্বীলোকটীকে পিলে, স্্ীলোকটী ভক্তিব সঙ্গে সেগুলি দুহাতে ক'রে নিলে । তার পরে মৃতির পায়ের বাছে ছুটা 

পয়স। রেখে (এ পবসা বূড়ে। সন্গে-ঙ্গেই তুলে নিলে ) মার বুড়োকে ছুটী পদস! দিয়ে, মাটিতে মাথ| ঠেকিয়ে” মৃত্তিকে 
7 

কুস্তধারী নর 

(মজকত-নগরে প্রাপ্ত, ব/তাবিয়ায় রম্সিত) 

প্রণাম ক'রে, সঙ্গর ছেলেটীকে দিষে প্রণাম করিষে' 

এান্তেআন্তে বেরিধঘে চালে গেল। চীন। স্ত্রীলোকটা 5 

এইভাবে বুড়োর সাহায্যে পুজা সমাপন ক'রে চ'লে 

গেল। আমর] দাড়িযে'দাড়িয়ে' ব্যাপারট। দেখলুম | 

দ্বেউএস্ বললেন, এব| এখনও মনে-প্রাণে হিন্দু 
আছে, তবে সাবেক পুজা-পদ্ধতি ভূলে গিষেছেও 

নম[জ৭ পডে, হজেও যাঁপ, আবাব দেশে এইভাবে 

পূজাও করে-কি পুজো, কাকে পূজে। সেসব কিছু 

জানে না।  খুডে। এদিকে আমাদের মিউজিরম্ 

দেখাবার জন্য তৈরী হ'ল। আমাদের দিকে প্রশ্ন-স্থচক 

ভাবে তাকাঁলে_-জানবার উদ্দেশ, আমরাও প্রচলিত 

রীতিতে পুজো দেবে! কি না। বোধ হয, ডচ আার 

স্থানীয় ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে-৪ এই রকম পুজে। 

মিউজিয়মের ঠাকুরটী পেয়ে খাকেন। আমি আমার 

ভাঙা মালাইয়ে জিজ্ঞাসা করলুম-_ঠাকুরটা কে, এর 

নাম কি। সে বললে, এর নাম “জিঙ্গ' (1)1700570 )। 

কথাটার মানে কেউ ব'লতে পারলে না। নানাস্থানে 

এইরূপ ভাঙা ঠাকুরে এখনও মুসলমান ঘবদ্ধীপীয়দের 

পূজা খেয়ে থাকেন। খাস স্থবারায়া শহরে এইরূপ 
একটী ঠাকুর আছেন, তাঁর কথা পরে বা'লবে।। আমি 

তারপরে জিজ্ঞাস| ক'রলুম, ফুল চড়ালে কি হয়। সে 

ব'ললে, “বর্ক্ণ আর “সালাম? অর্থাৎ সৌভাগ্য আর 

শান্তি-নুখ বাড়ে, অস্থুথ-বিস্থ হয় না। অর্থাৎ গীরের 

দরগায় পুজো দিয়ে আমাদের দেশেও তথ|-কথিত 
মুসলমানেরা আর নিয়শ্রেণীর হিন্দুরা যে-সব জিনিসের কামনা ক'রে থাকে, এখানকার নিয়শ্রেণীর অজ্ঞ লোকেরা, পীরের 
গোরের মাটির টিবির বা ইটের স্ত,পের বদলে, তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা পৃজা-কার্ষে ব্যবহৃত একটা মৃত জুটিয়ে? 
নিয়ে তারই পূজো চালিয়ে আস্ছে। অথচ লোকে ভাবে- ধর্ম-ভাবের প্রেরণাটা ঠিক রইল, খালি অনুষ্ঠান আর 

অন্ষ্ঠানের সাধন একটুখানি বদলানোতেই ধর্ম-পরিবর্তন ঘটল, আর এতেই মানুষের সমগ্র অতীতের সঙ্গে তার 
নাড়ীর যোগ ছিন্ন হ'ল। 



যবদবীপ- স্ুরাবায়া ৬১১ 

মিউজিয়মে পৃর-যবদ্ীপের কীতিই বেশী। কতকঞ্চলি বিখাত মাত গখানে আছে । মঙজজকঙ-য 'প্রাপ্ 

কতকগুলি স্বন্দর মৃতি এখন বাতাবিয়। মিউজিযমে আছে, তার মধো রৃশ্তবাবী নব ৪ নাবীব ছটা মৃত ভন্পব 

(লগেছিল; এদের কাখেব কলসী থেকে ফোয়ারাব জল পডত। বিবাটু আকাবে গকড়েব উপবে আাসীন বিধুমু। ত-- 

এই মৃতি রাজা এলছের ; মৃত্যুর পরে তার ইষ্টদেবতা বিষণুতে তার আন্ম। বিলীন হম, তাই বাছাকেই বিধ-ঝপে 

দেখানো হয়েছে । অন্য নানা মৃতির মধ্যে একটী খোদিত চিত্র দেখালে-সীত| আব পব-শেক , থবদধীপে (শষ 

হিন্দুযুগের কীতি এটী ।-_আমর। ছোটে। মিউজিযম্টা ঘুবে-থুবে দেখলুম। 

তারপরে শ্রীঘুক্ত মাকলেন-পন্ট, ্রাপূলানএ আছেন কি ন| জানবণ জণা মামব। মক্তব ঢেশিখোন্ আ।পিসে 

গেলুম। ডচের| টেলিফোনে প্রমাব খুব করেছে । টেলিফোন-এপ্সচেলে যে মেযেব। কী কাবছে, তার প্রা 

সকলেই দ্েখলম মেটে-ফিবিঙ্গি, মিশর ডচযবদ্ধীগীষ। 

ত্রাবুলানেব সঙ্গে লাইনের যোগ ক'রে দ্রেউএস্ খবণ 

পেলেন যে মাকুলেন-পন্ট ত্রাণণ।নে নেই, কোখাঘ 

গিষেছেন কেউ জানে ন।। তিনি না থাকলে অল্প 

সমযেব মধ্যে সব দ্েথ। হে উঠবে না-অগত্যা এ 

যাত্র। মজ-পহিতেব ধ্বংসাবশেষ দেখাব স্কল্প ত্যাগ 

ক'রতে হ'প। 

টেলিফোন-আপি'সে ডচ্ আর মালই ভায।ঘ 

নানা সরকাবী ইস্থাহার ঝুল্ছে। জনসাধ।বণের 

বসবাব জাধগা আর এক্সচেঞ্জের ভিতরটা_এই 

দুইযের মাঝে একটা পিতলের বেপিং আছে। সেই 

রেলিংএ টাঁগানে। একটা ইন্তাহারের গ্রতি নজর 

প'ড়ল-দেখি, তাব শুলাঘ পেন্সিলে কীচ। হাতেব 

বাক। অক্ষরে বাঙলা লেখ আবছুল ছোবানকে 

টেলিফম করিতেছে হুর মহমাদ।” এই শ্পূর পুব- 

যবদ্ীপের একটা ছে!টে। শহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে 

বাঙল। লেখ। চোখে পণ্ড়ল। এখানে-৪ বাঙালী 

ব্যাপারীরা তা হ'লে দাওয়া আসা করে। দেশে 

আমরা ক'জনই ব| সে খবর রাখি? মনটা একটু বেশ 

খুশী হ'ল--আম্মী় ঝ| বন্ধু আবডু-স্সোবহান্কে 

কোনও খবর পাঠাতে এসে বঙ্গ-সম্তান নূর মোহম্মদ 

সময় কাটাবার জন্য টেলিফোন-আপিলে এই থে 

কয়টা কথা বাওলা হরফে লিখে রেখেছিল, তা দেখে। এরা 

সেস্বপ্লেও ভাবেনি যে আমাদের ঘত লোক এসে ( মজকত-নগরে প্রাপ্ত, বাতাবিয়ায় রঙ্গিত) 

তার এই লেখা দেখবে। সঙ্গীদের লেখাটা দেখালুম, আর আপিসের পেরাদাকে জিজ্ঞাস। কাবলুম-কিলিও ব। 

বাঁঙগালী__অর্থাৎ মাত্রাদ্রী বা উত্তর-ভারতীয় লৌক--এ অঞ্চলে আছে কি না, আর কোথাম তারা থাকে, তারা 

সংখ্যায় কত।” উত্তর পেলুম-_-অনেক কিলিও আর বাঙ্গালী মাছে, মজ-পহিতে বাঙ্গারে থাকে, তার। সুরাবায়। 



৩১২ দ্বীপময় ভারত 

থেকে আসে, 'কাইন' ব৷ বিলিতি কাপড় ফেরী ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে ঘোরে । যে কাজটা বলিদ্বীপে আরব 
ব্যবসায়ীরা ক'রছে, এ-অফুলে তা হ'লে বাঙালী মুসলমান ব্যাপারীরা তার কিছুটা হাতে নিয়েছে । এ রকম ুই-একটা 
দেশবাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে আরও খুশী হতুম। 

যা হোক, স্বরাবারায় ফিরলুম-_প্রাঘ বেলা! পৌনে-ছুটোর সময়ে । 
চারাটেয শ্রীযুক্ত লোকুমল এসে কবিকে আর আমাদের তার দোকানে নিয়ে গেলেন। দৌকান-ঘরটা সেদিন 

তিনি খুব সাছিযেছেন, ভালো-ভালে। গাল্চে, রেশমের কাপড়, ছাপা কাপড়, শাল,_সব দিয়ে চার দিক্ মুড়ে 
৯ দিয়েছেন। কতকগুলি দিঙ্ধী হিন্দু আর গুজরাটী মুসলমান বেনিয। 

িমস্ত্রিত হয়েছিলেন । ফ্ল্যাখ-লাইটু ফোটো নেওয়। হ'ল; আর 
চা আর ভারতীর মিষ্টান্ন দেওয়া হ'ল। কবির আগমনে লোকুমল 
শেঠ একেবারে কৃতার্থ। তার অদ্ধার নিদর্শন-হিসাবে আব 
বিশ্বভারতীর (প্রতি তার সহান্তভৃতি জানিয়ে তিনি একটা থলে 
করে সওযা-শ' গিলডার আর খানকতক অতি শ্রন্দর, যবদীপের 
বিশিষ্ট শিল্প, “বাতিক” কাপড়, কবির সামনে ধারে দিলেন। 
এখানকার অনুষ্ঠান চুকে যেতে, আর একজন সিন্ধী বাবসারী শ্রীযুক্ত 
ওয়াসিয়ামল কবিকে সনিবন্ধ অন্ুবোর ক'রলেন, ফিরতী পথে তীর 
দোঁকানেও কবিকে একবার পায়ের ধূলে। দিয়ে যেতে হবে । সেখানে 
পৌছুতে, তিনি বিশ্বভারতীর জন্য একান্ন গিলডার দিলেন, আর 
কবির সামনে ভারতীয় কাজ একটী হাতির দাতের বাক্স আর কিছু 
'বাতিক; কাপড়ও ভেট করলেন । 

সন্ধোয় শ্রীযুক্ত হ্যানের বৈঠকথানায় কতকগুলি উচ্চ-শিক্ষিত 
যবদীগীয় যুবকের সমাগম হ'ল। বৈঠকখান। ঘরটা চেয়ারে টেবিলে 
যবদাপীয় টুকিটাকি শিল্প-দ্রবো, ফোটোগ্রাফে ছবিতে, ইউরোপীয় 
কেতায় সাজানে।। এরা কবির সঙ্গে একটু কথা-বার্ত। করবেন, 
কবির কথা শুন্বেন। সংখ্যায় এরা প্রা ১৪।১৫ জন হবেন। 
ডাক্তার, আইন-ব্যবসায়ী, বণিক, কাগজের সম্পাদক, সরকারী 
কর্মচারী_-অসহযোগ ক'রে সরকারী কাজ ছেড়ে দেওয়া-_সব 
শ্রেণীর লোক ছিলেন। যদিও ইংরেজী-জানা লোক এদের মধ্যে 

(79558 ছিলেন, তবুও শ্রীযুক্ত বাকে দোভাষীর কাজ ক'রলেন; কবি 
নিত? ইংরেজীতে যা৷ ব*ললেন, বাকে ডচ ভাষায় তা অনুবাদ ক'রে 'দিতে 

লাগ্লেন। এদের প্রশ্ন__প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিল সম্ভব কিনা, আর কি উপায়ে ত সম্ভব হ'তে পারে। কবির 
উত্তরে যা ব'ললেন, অতি সংক্ষেপে সে কথা হচ্ছে এই :-_পার্ধিব শক্তি আর ত্রশ্বধ নিয়ে এখন মারামারি কাড়াকাড়ি 
চ'লেছে, সে-দিক্ দিয়ে মিল এখন সম্ভব নয়; যারা এই 18672] দিকটা নিয়ে মত্ত, তাদের মধ্যে দিয়ে এই মিল 
হবে না, কিন্তু মান্থষের মানসিক আর আধ্যাত্মিক জীবনই ঘাদের কাছে সত্যকার জীবন ব'লে মনে হয়, তারা যদি 
এই ম:0০11918] আর 91)118] দিক্ নিয়ে মিল করাবার চেষ্টা করেন, তবেই এই মিল সম্ভব হবেঃ মার্থক হবে? 
আর এই মিলের আধারের উপরেই পরে আর সব বিষয়েরও সমাধান হ'তে পারবে । তার পরে, এদের মধ্যে এই 



যবদ্বীপ--স্থুরাবায়। ৬১৩ 
চে 

“তর্ক উঠল, যতদিন পাশ্চান্তা এসে সমস্ত 10010] বিষধে প্রাচাকে ০1006 কাদবে, ততদিন এই মিলের অস্থবাম 

যথেষ্ট ; তবে হয় তো ভবিঘাতের একট। বোঝা-পডার জন্য এই ২1010101010) হচ্ছে টা আনার 40700. বা 

সোপান । নান! কথায প্রায় দু ঘণ্ট| সময অতিবাহিত ভাপ -সাডে-ন।ত)। খেকে প্রা সাডে-নট। পন । এদের 

বুদ্ধির প্রাখ্ধ আর সব বিমঘে মচেতনত। আব ডাব সঙ্গে-স্গে গভিছাতবংশ-ল৬ সহঙ্গ শৌগ্ক দেখে আমাদের 

খুবই সাধুবাদ দিতে হ'ল। 

স্থানীন ডচ. সংবাদ-পত্র [710151)0 (100170৮ অর্থাৎ ভাবহীয নাত[পহ' পরেব এক গ্রতিশিদি এসে আমব 

কাছ থেকে আমাদের বলি-ত্রমণ সঙ্ধন্ধো, বিশ্বভাবতী আব করিব আদর্শ, মিসমেনোর বই ইত্যাদি বিমঘে আমাদের 

অভিমত লিখে শিধে গেল । 

রবিবার, ১১ই সেপ্টেম্বর | 

ভোবে একটী প্রৌঢ সিন্ধী বাবসাধী এলেন, তব স্বী আব ছোটে! একটী শিশুকে শিঘে। এব নাম বাশামল। 

প্লোকটীকে বেশ লাগল । কবির কাছে নিজেব কাহিনী বাললেন। বন্ধ দিন পাবে এ দেশে বাবলা কাব্ছেন। 

পঘস|-কড়ি কিছু করেছিলেন, কিন্ত লোকসান কবে সবন্থান্ত হন, নান পাবিবাবধিক বিপদ আপছ৪ মাখার উপণ দিথে 

যায। এমন কি মাঝে এঁকে কাপড়ের বস্| ধাড়ে কাবে দ্বাবে-দ্বাবে ফেবি কাবে বেডাতে হাযেছিণ । ইশ্ববের কপ 

এখন আবাব একটু গুছিথে নিষেছেন। একটা পুত্রসস্থানও হানেছে, তাইচে তার ভাবী আনন? শিশ্ুটাবে 

এনেছেন_-কবি তাঁকে আমীবাদ করুন। আমাদের বলিদ্বীপের ভ্রমণের কথ। শুনেছেন, সেখানে হিন্দু আছে ছানেন। 

এদের মধ্যে শাঙ্জ-প্রচাব হয, তা৭ চান। স্বাবাধার দক্গিণ-পুনে 11011 তোসাবি অঞ্চলের লোকেরা এখনি 

শাদ্ধাদি নান। হিন্দু এন্তষ্টান ক'বে থাকে , তাদের মধো তিনি ঘুরে এসেছেন, সেখাণেগ আমাদের খাসি উচিভ। 

বৃদ্ধ মঞ্কুনগরোর খুব সুখ্যাতি ক'বলেন॥ ববদ্ীপের লোকদেব মধ্যে প্রাচান আচার অনেক আাছে। সে-বিনঘে নান। 

কথা ব*ললেন। আম।দেব বানার কাছে একটী সাগাবণের জন্য বাগান আছেঃ দেখালে একটী পদ্ধমুত আছে, 

মৃতিটার নাম [01019101 জিগ্দলক্ এখনও ঘবদ্বীপীযেব| এসে ফুল আব ধূপ দিষে এই মুতিব পূ কাবে মাঘ। 

স্থানটা মনোরম, বেশ ছায়-বীতল,_অনেক সময়ে ফেবি কারে শ্রান্ত হালে এখানে গিমে তিনি বিআাম কাবতেন । 

গিয়ে জায়গাটা দেখে আস্তে আমাদের বললেন । তার পরে তিনি বিদাঘ নিলেন । 

আমর। এই দিন বিকালেই একটু ফুরম্ুৎ কাবে এই 'জিগ্র্ক্ত দেখে 'আাসি। সাধারণ বাগান একটা, 

তার এক ধারে কতকগুলি গাছপালার মধো একটু জাঘগ। বেশ পবিদ্দার কাবে রাথ। | জথাটক থেবা। এবটী 

উচ পীঠের উপরে আসীন মুভিটী। প্রমাণ মাকারের বুদ্বমুত্তি। সামনে আসন-পীঠেব উপবে প্রাচীন ঘবখীগীর 

অক্ষরে তিন চার লাইন একটী লেখা আছে। মুত্তিটার গলার কতকগ্তলি ফুলের মাপা, মার কোলে আর 

পায়ের কাছে ফুল আর মাল! প'ড়ে র'যেছে। মৃতির সাম্নে একটী ধূপদনে অপ্তরু কাঠ আার পুনে। জল্ছে। 

আশে-পাশে ছোটে! বড়ো! নান! মৃতি, তার মধ রাক্ষদ মৃতি আছে, এগুপির পুজে। হয় না। গামর। একট 

দাড়িয়ে অপেক্ষা ক'রতে করতেই, পূজো দিতে ছুটা মেয়ে এল । একটা যবছীপীর পোষাকে, অন্যটা ইউরোপীয় 

পোঁধাকে । দেশী পোষাকে মেয়েটা জুতে। খুলে মৃত্তির কাছে গেল । একজন আপা-বদ্সপী যবদ্বীপীয় বসে ছিল, 

সে মেয়েটার হাত থেকে ফুল নিয়ে ঠাকুরের কোলে রাখলে, কিছু ফুল প্রসাদ-স্বরূপ তুলে নিয়ে তার হাতে দিলে; 

নত্-টন্্ পড়া হ'ল কিনা বুঝতে পারলুম ন1। সেবাইতের হাতে গুটাকতক পয়সা দিলে । পাশে একট! জলের কুণ্ত 

জালার মত পাত্র, তা থেকে জল নিয়ে পা ধুয়ে এসে জুতে। প'রে চ'লে গেল। সঙ্গে ইউরোপীয় পোষাকে যে মেয়েটা 

৪8০ 



৬১৪ দ্বীপময় ভারত 

ছিল, সে জুতো-ও খুললে না, ভিতবে ঠকুরের কাছে-ও গেল না, বাইরেই দাড়িয়ে রইল। এই ভাবে পৃজ! সমাপ' 
হ'ল।--এই বুদ্ধ মৃতিটা হ'চ্ছে অক্ষোভ্য বুদ্ধের, একটা শ্ীষ্টায় তেরর শতকের । পূর্ব-পুরুষধদের শৈব আর বৌদ 

ধর্ম ঘব্বীপীয়ের| আর বাইরে-বাইরে মানে না, 

কিন্ত তাদের পুরাতন ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান 

গুলিকে এখনও তার! একেবাবে বঙগন করতে 

পাবে নি। 

বেল। দশটার সময়ে যবদ্বীপের [01070 

5150] 3৮101001001) গিঘে আমায় বক্তৃত। 

দিতে হ'ল। ডাক্তাব জুতম মার হীঘুক্ত জান 

আমায় নিষে গিপেন । দ্রেউএস্ ছিলেন। 

এই ক্রাবের বাঢীটী বেশ, দেখে মনে হয এর 

অবস্থা ভালে। কাজও ভালে চলছে। 

বক্তৃতার জন্য একটী বডে। ঘব আছে । ঘবেব 

দেখালে ঘবদ্বীগীয নেতাদের ছবি, হবির তলায 

সরু তাল-জাতীয় গাছেব পাত! দিষে সাজানে|। 

জন আশী লোক-__অধিকাংশই যুবক আ'র 

ছোকরা , এদের মধ্যে যবদ্ধীপীয়, স্ুন্দা, মাঢুর॥ 

মালাই_ার শ্রেণীরই লোক আছে। ডচ, 

খবরের কাগজের তরফ থেকে বিপোট নেবার 
১ ৯ 

হারা ৮5. হান) ১৮৯ চিপ ১ সিন ঞ. নে পুরি *.১ 

838৬-২4-26. 
1] * স র্ পে ্ প পি ৯৯ সানি পারিনা 

সি ৩০ মা সন্ত কতকগুলি প্রতিনিধি এসেছেন; এর! 

যান ডচ্। স্থানীয় কাগজে পরে আমার এই 

হরাবাঁয়! নগরে পুজিত--অক্ষোন্য বুদ্ধ মৃি বক্তৃতার বেশ খুঁটিয়ে” বিবরণ বেরিয়েছিল । 

শাস্তিনিকেতনের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের বিষ্ভালয়, শিক্ষ! সম্বন্ধে তার আদর্শ, আমাদের দেশের প্রাচীন আর 

আধুনিক শিক্ষার রীতি, বিশ্ব-ভারতী,__ এই-সব কথ। নিয়ে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট ব'ললুম | থানিকটা'ক'রে বলি,আর 

দ্রেউএস্ ডচে অন্তবাদ ক'বে যান। তার পরে শ্রোতাদের কাছ থেকে ছ-সাতটা প্রশ্ন হ'ল--ডচে আর মালাইয়ে ॥ 

সবগুলিই মাজকালকার ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সম্পর্কে । [* 8]. ৩. আর [চি ১4 

স্থযৌগা ভারতীয়ের স্থান কতটুকু, সে-সম্বদ্ধেও প্রশ্ন উঠল। অবস্থা দুই দেশেই প্রায় এক দেখে, আোতাদের মধ্যে, 

ছু-চার জনের মধো একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ডাক্তার স্থতম অতি চমৎকার ভাবে সভার কাজ চালালেন ॥ 

প্রায় সাড়ে-বারোটাতে সভা! ভাঙল। তারপরে একট! রেস্তোরাঁয় গিয়ে কুল্ফী-বরফ খেতে খেতে এদের সঙ্গে 

খানিক গল্প করা গেল। শ্রীযুক্ত স্থৃতম-র সঙ্গে কথাবাত1 ক'রে ভারী আনন্দ হ'ল। 

ভচ. ভাক্তার [0/,০)৮6109)) ক্লাফরভাইভন্-এর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হ'য়েছিল-ইনি বিশ্ব-ভারতী কলা” 

ভবনের জন্ত একটী মূল্যবান উপহার দিলেন_চমৎকার কাঁজকরা একটী সেকেলে কাঠের সিন্দুকে ক'রে অনেকগুলি 

5100 “ওআইয়াঙ বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা আর খুব রঙচঙে' আর সোনালী কাজকরা মৃতি। 
দুপুরে লোকুমলের ওখানে আমাদের মধ্যাহু“ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। বাকে আর আমরা. গেলুম, কি 

বাসায় রইলেন। ৰাকে ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে, বওয়ায় সিদ্ধীরা ভারী খুলী হ'ল। বাড়ীর নীচের তলায় দোকান? 



.পািপা্পিসিপাস্টিলী পস্শটি পিসিপ্াসিশীটি ি্ীসিপািপাশি শপ শি 2225 

যবদ্বীপ-_শুরকর্ত ধন 

প্রছনে গুদাম, উপরে মস্ত একটা হল-ঘরে দোকানে মালিক বা ম্যানেজাব আব কর্মচাবীদেব থাকাব জাষগ|। 

উপরেই পুরু গালিচা বিছিষে' আমাদের খাবার-দায়গ। হ'যেছিল। এই থাকাব জাষগাব একটুখানি স্থান গিবে 

নিয়ে একটী ঠাকুর-ঘর করেছে । গ্ত্যেক বডে সিন্বী দোকানে 'এই ঠ।কুবঘব একী কবে খাকে। ধমকে 

এবা একেবারে বাদ দেয নি। বাতাবিষাষ দ্বিতীঘ বাব যখন যাই, তথন এই সিদ্ধীদেবই মাতিখা গ্রহণ কবি, এদেব 

সঙ্গে একত্র থাকি । এদের রীতি-নীতি দেখবার আব এদেব লুবিপা আব সমন্ত। আলোচন| কববাব একটু স্ইঝোগ তথন 

হয। সে সম্বন্ধে পরে ব'ল্বো। লোকুমল খুব মন্ত্র ক'বে মামাদেব খাপ্তবালেন। লোবুমলেব ওখানে একটী গুজবাটা 

মুসলমান যুবকেব সঙ্গে আলাপ হ'ল। এব বাড়ী প্রসিদ্ধ জৈন তীথ পালিটানাঘ | গরথানে এব একটা মীপাঙ্গেব 

কারখাঁন৷ আছে, তাতে কতকগুলি বাঁগালী মুনলমান কাবিগব কাজ কবে। বাঙালী সুসনমান দব্ছী শামদেশে 

বাঙ্কক-শহরে অনেক আছে জানতুম ; অন্য বাবসায়েব বাঙালী কাবিগব এভব পথন্ক-9 এসে পাডেছে। এটা একট 

নোতুন খবর। 

রাত্রে নটায ছিল 10114005117) ব। ডচদের সাহিত্য-সঙ্গীত-কল।| সভাঘ কবিল বলত | কবিব গবাবাঘাব 

অবস্থানের সম্পর্কে এইটী একটী বডে। ব্যাপার। স্থানীঘ ]10771৯0)1 এব বাডীটা আত আন্ধণ। নহিগবশিক 

ইউরোগীথ বাস্থরীতি অনুসারে তৈরী । ডচ্ সমাজের প্রাঘ সমপ্ত প্রপান বাক্তি এমেছিশেন | যভাব মাশদিক 

ববিকে স্বাগত কবে এক আভিভাষণ দিলেন, আব কবিব স্থন্ধে একটা গ্রবদ্ধ পাবেন $ করিব বাখান আপ 

পরে হল; বিষঘ ছিল, 1006 5 47৮2 তাব বক্তত। গতি সুন্দৰ ভযেছিল। বন্ততার পাবি আমব। 

10109050010-এব বাগানে খানিক বসে, প্রা সাডেদশটান বাড়ী ফিবলুম। ক্লাবের মাল বাগানে গে বগি 

এরবৎ বা! বিয়ার পান কব! আব খানিক রাত পরধন্ত গল্প-গুজব কব| এখানকার ডচেদের মবো এপি? স/ম|দিক 

রেওয়াজ হ'য়ে দাডিযেছে। 

এখানকার পাট ঠক, কাল সকালে আমাদের শূরকত মাহ। ক বা ভাবে ॥ 

২১। যবদীপ- শুরকত 
১২ই মেপ্টেম্বর, সোমবার | 

শূরকর্ত আর তার দক্ষিণে যোগ্যকত? এই দুই নগব মধ্য-ঘবদ্ীপে অবস্থিত , এক হিসাবে এই আঞ্চলটী এখন 

ঘবদ্বীপের সভ্যতার কেন্দ্র, যবদ্বীপের হৃদয়-স্থল, সত্যকার 'মধ্যদেশ | মপ্য-নবদ্ীপেই ঘবদ্বীপের হিন্দ সভ্যতার 

প্রাচীনতম বিকাশ হয়; পরে পূর্ব-যবদ্বীপে কেদিরি আর ম্-পহি২ নগবকে আশ্র কৰে এই সভাত। অপাচীন ঘুগে 

একটু নোতুন রূপ পায়; এখন শূরকর্ত আর ফোগ্যকর্ত এই ছুটা রাজাকে বলগ্বন ক'রে সভ্যতাৰ উৎস এ অঞ্চলে 

আবার ঘুরে এসেছে । 

(0:00১07£ গুবেঙ্স্টেশনে আমরা রেলে চ ডলুম। স্নরাবায়ার সিন্ধী আব অন্য ভারতীয়ের। কবিকে তুলে 

দিতে এলেন, ঙচ সজ্জনও কতকগুলি এলেন। শ্রীযুক্ত স্যান আমাদের সঙ্গ চললেন । [0010 01601914769) 

[0%080110, 11801097-_ এই কয়টা শহরের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ী গেল। পূর্ব-যবন্বীপ আর নধ্য-যবদীপের 

এই অংশটা খুব উর্বর। সমস্ত পথ ধ'রে আখের খেত, আর চিনির কল। 



৩১৬ দ্বীপময় ভারত 

রেলের লাইন মিটার-গেজের-_ছ্োটে। লাইন। গাড়ীগুলি সব কিরিডরগাডী_ভিতর দিয়ে দিযে এ, 
গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীতে যায় যাঘ। ইঞ্জিনের পিছনেই আহারের গাড়ী । খাবার জিনিস-পত্র একট্র বে 
দামের বলে মনে হ'ল। গরমে আর ধূলোঘ বেলের যাত্রট! মোটের উপরে বিশেষ আরাম-দায়ক হয় নি। গবমেল 
সময়ে এদেশে দুপুরবেলা বঘফ-দেওয| কফি খাবার রেওয়াজ আছে দ্রেখলুম | 

আমর! দ্বিতীঘ শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম, কবি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে । একই গাড়ীর মধ্যে দুই শেণী। দ্বিতীব 
শ্রেণীতে একজন মবদীপীন ভদ্রলোক ছিলেন, প্রো বঘসের ভদ্রলোক, আমাদের সঙ্গে খুব কথ! কইতে চান দেখলুম, 
কিন্তু ভাষার অভাবে আলাপ জ'ষম্ল না । আমর] ডচ. ব। মালাই দুইযের একটাও জানি না, আর এই দুই ভাষ। 
ছাঁড়া অন্য কোনও আন্তর্জাতিক ভাষা! এব জান] মেই | মনে হ'ল, ডচ বন্ধুদের সাহাযো আমাদের সঙ্গে আলাপ 
ক'রতে যেন ইনি ততটা ইচ্ছক নন। আমা ডাওা-ভাঙ| মালাইযে একট্ু-আপটু কথ! হ'ল। ভদ্রলোক বললেন, 
তিনি থিওসফিম্ট । ইউরোপে মব চেয়ে হলাগ্ডেই থিওসফিন্টদেব প্রভাব বেশী, আব দ্বীপময় ভাবতেও যে এই 
মতবাদের প্রসাব এখানকার ডচেদেব দেখাদেখি স্থাণীয মুঘলমান শিক্ষিত জন্গণের মধ্যে ঘটছে, তার-৪ বন্ধ প্রমাণ 
পেয়েছি । থি€সফি-শাস্তোক্ত দর্শন ব| পবলোকবাদ হিন্দু দর্শশ থেকেই নেওয়। _সে-সব আাভ্যন্থব মতবাদের সঙ্থন্ধে 
কোনও মস্তব্য প্রকাশ কধবার যোগ্যত| আমার নেই , তবে একট। বিষষে থিওসফির দল যে কাজ করছেন. তার 
জন্যে তাদের সাধুবাদ দিতেই হয--এর! মাস্টষের মধ্যে ধর্ম-বিষযে একটা উদারতা এনে দিচ্ছেন, সব জাতির ধর্ম আব 
সংস্কৃতি স্ধন্ধে একটা অন্তনিহিত একাবোধ আব একটা অদ্ধাঈল দৃষ্টি এনে দিচ্ছেন, আর এই দিক দিযে আধুনিক 
যুগে জাতিতে জাতিতে মলষে মানুষে একট। সংস্কৃতিগত মৌলিক একের সঙ্গন্ধে ধাবণ। সাধাবণো এসে ঘাচ্ছে। 
যবদ্ীপে থিওসফিস্টদের অনেক ইস্কুল আর অন্য প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের হাতে বহু মবদ্বীগীয় তরুণের মন গঠিত হচ্ছে। 
ট্রেনের যবদ্ীপীয ভদ্রলোকটার গীতার প্রতি আস্থ! খুব, তিনি ডচ. অন্নবাদে বইখানি পড়েছেন। 'বাহাস। 
সান্স্ক্রেত।' শেখবার জন্যে তার ইচ্ছে হয খুব । তিনি আমাদের সঙ্গে আরও অনেক কথ! কইতেন, কিন্ত ভাষার 
অভাবে তা হ'য়ে উঠল না। মাঝেব কি একট| স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন । 

বিকাল তিনটের কিছু পরে আমর! শূরক্ততে পৌছুলুম | শহরটার নাম হাচ্ছে সংস্কতে 'শূর-রুত', অথাৎ শুর 
বা বীবের কৃত বা নিমিত। এটার আর একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে, সে নামটা হচ্ছে 14010 সোলে।। স্টেশনে 
আমাদের নিতে এসেছিলেন কোপ্যার্ব্যার্-_তিনি বলিদ্বীপে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যবদ্ীপে ফিরে এসে, 
তার :/8৮% [1500100এর বাধিক সভা সম্পন্ন ক'রে, আমাদের দলের সঙ্গে এখানে যোগ দিলেন ;) 17010111007) 
বাজিমান ব'লে একটা যবদীগীয় ভদ্রলোক, আধুনিক উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-চরিত্র, যবদ্বীপীয়দের প্রতিভৃ-স্বরূপ; আর 
ধার অতিথি হ'য়ে সোলোতে আমর! অবস্থান ক'রূবো, সেই রাজা সপ্তম মন্কুনগরোর তরফ থেকে দুজন ভদ্রলোক 
এসেছিলেন । 

শূরকত-তে দুজন রাজা আছেন--একজনের উপাধি হ'চ্ছে 3005001:0৫778/) ন্থুস্ুছনান্, বা সংক্ষেপে 
১001)11) স্বনান্ আর এক জনের 'মঙ্্ু-নগরো” | পদ-ম্ধাদায় সুনান যবদ্বীপের তাবৎ দেশীয় রাজাদের মধ্যে 

শ্রধান। একেই যবদ্বীীয়েরা জাতির মাথা ব'লে স্বীকার ক'রে থাকে, ইনিই নাকি প্রাচীন রাজবংশের বংশধর | 
যোগ্যকত নগরেও এই রকম ছুজন রাজা আছেন-_-একজনের পদবী “হ্বল্তান্” অন্য জনের পদবী 'পাকু-আলাম/। 
স্থলতান মনেকটা! স্থুহুহুনানের সমকক্ষ ; আর মস্কুনগরে! আর পাকু-আলাম-_ এরা মর্যাদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর । 

মস্কুনগরোর প্রাসাদে আমাদের নিয়ে গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই গ্রাসাদ-_মহলের পরে মহল; তবে 
প্রায় সর্বত্রই এক-তালা। মগ্কুনগরোর নিজের বাসগৃহের মহলের লাগাও অতিথিদের জন্ত কতকগুলি ঘর আছে,__ 
উচ্চশ্রেণীর অতিথিদের জন্য একটা মহল ব'ল্লেই হয়। এইখানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল । সমস্ত 



যবদ্বীপ--শুরকত 
৩) ১ ৭ 

-ক্দাবন্ত খুব হালের ধরণের , তবে এদেশের গুমট ভারতবর্ষেব মতন হ'লে) এশন৪ এব বিজলীব পাখার বাবহাব 

এবস্ত করে নি। ডচেরা নাকি ভুছু কবে হাগুঘ। ব€যঘাট। পঞ্ন্দ করে ন।, তাই ত।ব। দ্বীপময ভাবতে পাখাৰ 

,চলন করে নি। যবদ্বীপের বড়লোকদের 'প্রাসাদেব 'একটা বীতি এই যে, প্রত্যেক প্রামাদে এক ব। একাপিক, 
বৰ প্রশস্ত, তিন দিক্ ব| চাব দিক খোলা, দোচালা বধ চত্তীনগ্ূপ ব| হল-খব থাকে,_এই হপ-ঘরকে এব। 

171001)9 “পেগুপে বলে; শব্দটা আমাদের ঘিগুপণ শন্দেব বিকাব জাত বলে মনে হঘ। মাব থাকে 

একটা ঘর একটী খুব জম্কালে! গদী বা বিছ্বান।বাডীতে বিষে হালে ববকানে এই গদীতে বা বিছানায় 

বসে; আর কারও কখনও দেই গদীতে বসবাব অর্ধিকার নেই , গদীটাকে এবা নলে 'দেণী শ্রীব গদী" , প্রাচীন 

এবদ্ীপের হিন্দুযুগের স্ৃতি বন কারে এই কীতি মুসলমান যবদীপে এখন-5 বিশ্যে-ভাবে প্রচলিত আইছে | যাক, 

ঘটক দিযে ঢুকে ই খোলা, চওড| উঠান ব| আঙিনা তাতে দ্বচাবটে গান , 'আডিনাব খানিকটা শিষে এই পেগুপো, 

পগ্ুপোর পিছনেই, ব। তারই সং্রিষ্ট কতকগুলি বাসগৃহ। পেগুপোর ছাহ কাঠের বা টাপিণ ব খডেব ব। 

কবোগেটের হ'ষে থাকে , ছাতটী থাকে অনেকপ্ুলি কাঠের ব। লোহ।ব থামেব উপবে | মেনে সধাবণতঃ মাববেপ 

পাথরের হয। আঙিনার জমি থেকে পেগুপোব মেঝে আপ-ভাত-টাক্ উড হবে। চাব দিক খাণ| খাকম বেন 

হাওয] চলে, দুপুর বেল। পেগুপোর এক কোণে বসে থাকলে বোদ্ুব থেকে আনেক দূবে থাকা মাম) বেশ গাগা 

সঙ্গে ভিতরটায একটু আধাব-আধাব ভাব থাকায, বাইবেকাব বোদ্রবেব তিলনাঘ ভাবা আবমনপাঘক লাগে । 

আমাদের থাকবাব ঘরের সশশ্লিষ্ট পেগুপো ছাড়া, এটাব চেষে বডে। আব একটী পেগুপো মঙ্গনগবোব প্রাসাদে আাচে। 

ছটে। পেগুপোটী আমর! আমাদের বৈঠকথানাব ঘতন বাব্হার ক'রতম, ছোটো-খাটো। অভগান এখানেই ভাত) 

এটার মধো এক পাশে গামেলান বাজনার দলেব ঘন্ব-পাতি সাজানে! আছে । প্রামই সন্ধা এহ বাজন], আব বাগাব 

নর্ভকীদের নাচ হয়, সঙ্গে-সঙ্গে গানও হ্য। কাঠের থামগুলি সবুজ আব সোনালী রঙে বঙানোত এই দুটা ব€ হচ্ছে 

মঙ্ষনগরোর ঝাগ্ডাব ব$। অন্য বডো পেগুপোটীতে আব৪ বড়ো-বড়ো বাপাব__দববাবটববাবহম ৷ দ্রাটে। 

মগ্ডপের ধাঁরে দেয়ালে একদিকে বলিদ্বীপের কাপড়ে আঁকা পট কতকগুলি লাগানো, বামায়ণমহ। ভবঙেরে পি । 

শুন্লুম এগুলি বনিদবীপেব কাবেঙআসেমের রাজার উপহাব,তীব সঙ্গে দঙ্গনগবোব বেশ হাত! আছে | কবি 

সমস্ত মণ্ডপটার সাঁজ-সজ্জ| দেখে খুব গীত হ'লেন। আমরা সব গুছিষে? শিষে মুখহাত পুয়ে একট বিশাম কাপছি, 

ইতিমধে মঞ্ুনগরে। এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কাবলেন। বেশ শ্রপুরুম দেখতে একে? খুব হৃদ্ভাতাৰ সঙ্গে আমাদের 

স্বাগত ক'রলেন। ইনি যবদীপের একজন প্রধান সংস্কতি-নেত!, খুব নুদ্ধিমান। নিজেব গতির মপো ঘা কিছু 

ভালো আছে সেগুলিকে রক্ষ। করবার জন্য বিশেষ ভাবে চেট্টিত। আমর! কয়দিন শবকত-ত থেকে এব নান। 

সদগুণের নানা বিষয়ে উদার্ধের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'ঘে গিয়েছিলুম । মঙ্তুনগবে। উবেভী ভালে! বলতে পারেন না, 

তবে প'়তে পারেন। -মামাদের আলাপে ডাক্তার রাজিমা'ন আর বাকে দোভাধীর কাজ ক'বলেন। 

মণ্ডপে বসে আমর! চা খেলুম - মন্ধে চালের গুঁড়ো, না'রকল আর গুডের তৈবা নানাবধম যবদ্ধীপীঘ পিগে, 

আর বিছ্কুট। ভরা বিকাল, সন্ধে হয়-হয়। রাজীবাড়ীর মণ্ডপের দেঘালে রামায়ণ মহাভাবতের ছবি; সন্ো- 

বেলা রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান অবলম্বন ক'রে নাচ ব! অভিনয় বা ভাযা-নাট্য প্রামঈ এই মণ্ডপে হায়ে থাকে, 

আঁবাঁর সন্ধ্যের সময়ে রাজবাড়ীর মাইনে-করা ছুই মোল্লা ঘরে ঘরে আরবী মন্ত্র পাড়ে যাচ্ছে__শুনলুগ, ভূত-প্রেত সব 

এতে কবে পালাবে। 

কবির সঙ্গে সাঁড়ে-ছটায় ডচ. রেসিডেপ্ট-সাহেবের গথানে আমরা গেলুম। ডচ৮১ সরকারের প্রতিনিধি-_সেই 

হিসাবে ইনি স্নানের কাছ থেকে দাদার সম্মান পান--সব বিষয়েই রাজ| এর ছোটো ভাইয়ের মতন অন্ভগত | 

রেসিডেন্ট খুব খাতির ক'রে কবিকে স্বাগত কা'রলেন। বেশ লোক ইনি; এখানে আমাদের কফি-পানের সজে 



৩১৮ দ্বীপময় ভারত 
স্পট তলা উতর তা তি্া ৫ পা পাতা স্পা আপা শা উর শা তা তঁাস্পি তিতির পাস সতাস্স্প তা পা তা ৮ ২৬ পা তা পি ২০৫ পপি 

নানা বিষয়ে খানিক ক্ষণ আলাপ হ'ল। রেসিডেন্ট-নাহেবের হিন্দু জাতি আর ধর্ম সম্বপ্ধ প্রগাঢ় সহান্ত 

'আছে। বলিদ্বীপের হিন্দুধর্মের ভবিঘৎ সম্বন্ধে কিছু কথা হ'ল। তারপর এঁদের শিষ্টীচারে বিশেষ গ্রী 
হ'য়ে আমর! )17)21:90100£070%7) অর্থাৎ মঙ্কুনগরোর প্রসাঁদে ফিরলুম | 

সান্ধ্য আহারেব পূর্বে আমর! মণ্ডপে বাসলুম । অতি মধুর তালে, সমস্ত দেহ আর মনকে যেন ক্সিগ্ক ক'রে দিনে, 

গামেলানের এক্যতান বাদন আরম্ভ হ'ল। যবদ্বীপের গামেলান বলিদ্বীপের চেয়ে আরও উন্নত, আরও স্ৃকুমা, 

আরও কলাকৌশলময়, আরও শ্রতিম্থখথকর। ছুটী মেয়ে তারপরে অতি সুন্দর পোষাক প'রে নাঁচলে-- প্রা ঘণ্টা 
খানেক এই নাচ চ'ল্ল। এদের পোষাক ঠিক প্রচীন যবদ্বীগীয় পোষাক নয়, তবে সেই পোষাকেরই আধাবে, 
একট্ু-আধটু অদল-বদল ক'রে নেওয়।। গাষে কীধ-ঢাক। নীল সাটিনের জাম।-কাধ পর্যন্ত ছুই হাত খালি, 

প্রাচীন যবদীগীয় পোষাকে গায়ে জামা পরার রেওয়াজ ছিল-ই না, খালি বুকের উপরে একখান| গড়না-জাতীয 

কাপড় জড়িযে রাখত, এতে দুই কীধ অনাবৃত থাকে; মেয়ের! সাধারণ চলা-ফেরায় বা গৃহ-কর্মে নিযুক্ত থাকুন 

এখন-ও এই ভাবে-ই কাপড় পরে । কোমরে ফুল-কাটা রঙীন রেশমের-কাপড়ের একটা কটীবন্ত্র, কোমর-বন্ধের মতন 
ক'রে বীধা, তার লঙ্ব! দুই খুঁট নাচের সময়ে ওড়নার মতন হাতে ক'রে নিষে থাকে; এই রেশমের কাপড 

ভারতবর্ষ থেকেই যায়এ কাপড় হচ্ছে স্বরাতের বিখ্যাত 'পাটোল।” কাপড়। পা খালি। গাষে গয়ন। 
বেশী নেই, মাথার মুকুট, ছু হাতে কনগুইযের উপরে ছুটা অলঙ্কার, গলায় একটী হার, তার ধুকধুকীট। অধচন্তর 

আকৃতির । যে নাচ নাচলে, তার নাম 0০1] নাচ । উদ্দাম ভাবের কিছুই নেই। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে গামেলান 

বাজছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, বাজনার দলের সঙ্গে মাটিতে বসে, কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ স্থকণে গান ক'রছে। 

নাচ শেষ হ'ল না, থানিকক্ষণের জুন্ে বন্ধ রইল; আমাদের গিয়ে সাস্ক্য-ভোৌজন সারতে হ'ল, নাচেব 

মণ্ডপের পাশে একটী দর-দীলানে। সেখানে গামেলানের আর গানের ধ্বনি আমাদের কানে আস্তে লাগ্ল। 
যবদ্ীপের সঙ্গীত আর বাদ্য নিয়ে কবি, মঙ্কুনগরে।, ডাক্তার রাজিমান, কোপ্যারব্যার্গ আর বাকে আলোচন। 

ক'রতে লাগলেন । শুনলুম যে যবদ্বীপে ছু রকম রীতির স্বর-গ্রাম প্রচলিত-_একটাতে মাত্র পাঁচটা স্বর, এটা 
চীনেদের কাছ থেকে নেওয়া; আর একটাতে আমাদের মতন সাতটা স্বরই আছে--এটী ভারতবর্ষ থেকে 
গৃহীত। গামেলান মুখ্যতঃ ঘন, আতোগ্য আর আনদ্ধ যন্ত্রের সবাবেশে স্ষ্ট এক্যতান; এর মূল ব| আধাব 
হ'চ্ছে-তাল) যুগপৎ নান! স্থরের যন্ত্রে খালি তাল দিয়ে গেলে তাদের ভিন্ন রেশের সমাবেশে এঁক্যতানে 

যে তাল-সমষ্টি ধ্বনিত হয়, তা থেকেই একটা মনোহর মিলিত যন্ত্র-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়; এ বাজনা 
আমাদের বীণা বা ইউরোপীয় পিয়ানোর মত সুরলয়-ুক্ত ব্যাপার নয়, খালি তালের গতি মাত্র। 
আমাদের অশিক্ষিত কানে এই বৈশিষ্ট্যটুকু ধর! কঠিন, তবে এর ভাষ| যে আমাদের শ্রুত ভারতীয় আর 
ইউরোপীয় যন্ত্-সঙ্গীতের ভাষা থেকে অন্ত ধরণের, সেট। আবছা-আবছ! অনুমান কর যায়। ভাষা অশ্রুত-পূর্ 
বটে, কিন্তু তার কাকলি মর্মন্পর্শী, একটা স্সিপ্কতার আবেশে মনকে একেবারে ভরপুর ক'রে দেয়। এদের 

গান-সম্বন্ধে কবির সঙ্গে সঙ্গীত-রসজ্ঞ বাকে আর অন্য ব্যক্তিদের যে আলোচনা হ'ল, তার সমন্তটা আমার 

বোধগম্য হ'ল না, করণ আমি সঙ্গীতের ভিতরের কথা কিছুই জানি না; তবে কবির মন্তব্য সকলকেই 

মেনে নিতে হ'ল। ছুটো কথা বলে এদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের গুণ কবি নির্দেশ ক'রেছিলেন_ নানা লোকের 
গানে এক-ই 0)0100১-র ভ্রত আর ঠায় গতিতেই এদের কঠ-সঙ্গীতে একটা 1১211070175 বা! সংবাদি-ভাব আসে; আর 

এদের গানে আরোহণ আছে, অবরোহণ নেই। 
খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার নাচ দেখা-__এবার আর দুটা মেয়ে এল, একটু অন্য ধরণের পোষাকে; এই 

পোষাক কীধ-খোলা! প্রাচীন যবদ্বীপীয় পোষাক । মেয়ে দুটা অতি সুপ্রী আর সুঠাম দেখতে, বয়স খুব অ্স-_ 

চঃ ৬ 



যবদীপ--শৃরকত ৩১৯ 

ধীনগরো বললেন এক জনের বয়ম ষোলো, আর এক জনেব চোদা,-আট বছব ব্যস থেকে এব। 
ই সব নাচের সাধন। ক'রছে। এখন এরা ধে নাচ দেখালে তাব নাম ভচ্ছে 1১701001)10100, 

“বা রাজবাড়ীরই মেয়ে, তবে এদের সঙ্গে মন্কুনগরোর সম্পর্কে কি, ও জানতে পাবলম ন।। একট অতি 
'মখকার সারল্য মাথ|। এদের মুখ, এক রকম সাদাটে, র$ মুখে প্রচব পবিমাণে মাখার দক্চন মুখে কোনও 

'বশেষ হাব-ভাব দেখবার অবকাশ ছিল না;তাতে ক'রে একটুখানি যেন লোকাতিগ-ভাবেব ফ্োতনা৭ 
গসে পণ়্ছিল। আর নাচেৰ প্রত্যেক ভঙ্গীটা কি মহনীঘ ছিল !- প্রত্যেকটা ছন্দোমম গতি-হিললোল ফেন ক্স, 
'লকের আভান আন্ছিল। সেকেলে পোষাকে মবদীপের সম্বান্ত ঘবেব তম্বী মেয়েদের অতি অনার দেখায় 
"দিও মুখেব ছাচ অনেক স্থলে কতকটা নাক-চেপ্া চীন ধাজেব, আমাদের চোখে হব তে ততটি। সী বোধ হা 
প|। কিন্তু এর বংশ-পরম্পর-গত একটী মনোহর গতিচ্ছন্দ পেষেছে ; এ ছিনিস ভাবতেও এক সময গ্লণভ ছিপ, 

'রিদ্রের নিপীডনে এখন-৭ ছুলভ হয নি আব এই গতিচ্ছন্দটী নাচের সাধন।ব দ্বাব। যেখানে আবণ মাজত 
হয়েছে, সেখানে এই জিনিস থে একটা দেবভোগ্য শিল্পকল। হা'ষে দাডাবে, তাব আব 'আশ্ধ কি এই মেখেদ 
নাচ গান পরে আরও কয়েকবার আমর! দেখি_কিন্কু প্রথম দিনে খামাদেব যে ভাবে চমতক্ুত করেছিল, হব 

স্বৃতি এখন মনে উজ্জল ভাবে আছে যতদূর ম্মরণ হ'চ্ছে। কবি ঘেন বলেছিলেন মবদ্ীপের এষ্ট মেথেব। থে 
ভাবে নাচলে, ব্বগেব অগ্গরাদের নাচ তার চেষে কতট! ভালে হাতে পাবে ত| হাব কল্পন।ব মতীত। আমাদেল 

এই অপূর নাচ দেখে মুগ্ধ হায়ে যাওয়ায় বন্ধুবব মামুঞল কোপ্যাব্বার্গের বডোই আনন্দ_তাব প্রিম যলহ্ধীপে সংস্কার 

এই শ্রেষ্ট বস্তুটা যে কবির মতন রসঙ্জের আন্তরিক সাধুবাদ অঞ্জন কবেছে_এইতে-ই তাৰ ফুতি | কণি ঘবদীপকে 
উদ্দেশ ক'রে যে বাঙল। কবিত| লিখেছিলেন, তার ইংরেজী ৪ তিনি নিজে করেন, শাব এই ইৎবেজী খেকে 

মন্তবাদ করেন বাকে ; ডচ. থেকে আবার যবদ্বীপীঘ ভাষার অনবাদ করান মন্ত্নগবে। , আব এই ঘবদ্বীপাঘ অঙঠনারদ 
এখন তার গাইয়ের। গান ক'যে কবিকে শোনালে | মেযে দ্টীণ গানে যোগ দিলে-এদেব গলাপ চমহক।ব 17 

বাত প্রায় সাড়ে-বারোটা পধন্ত এই নৃত্য-দর্শন চ'ল্ল। 

১৩ই দেপেগ্বব। মঙ্গলবার | 

আজ সকালে কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে আমর! মঙ্কুনগরোর প্রানাদ দেখলুম ' সঙ্গে বাজবাড়ীব লোক ছিল, 

আমাদের নিয়ে বা'র-বাড়ী ভিতর-বাড়ী সব দেখালে । কবি বড়ে। মণ্ডপটা দেখে মর্ধীনগরোব কাছে গেলেন, তাৰ 

সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগলেন--সঙ্গে দৌভাষীর কাজ করবার জন্য লোক রইল । অন্দর-বাডীর ভিতবে একটা গাচ্ছ- 

পালায় ছায়াময় আঙিনার ধারে দর-দালানে মস্কুনগরোর খাস্*কামরা , তার রাণী-_-এর উপাপি হচ্ছে 11৮)০ 11116) 

'রাতু-তিমর' বা প্রাচী রাজ্বী'-_-তার খাস-কামরা, বাগান, চিড়িঘাথান।; পর পর বড়ো-বড়ে ছবিতে আর নান। 

জিনিসে সাজানো রিস্তর ঘর।__সব ঘুরে ঘুরে দেখলুম | প্রায় সবটাই এক-তাল। দো-তাল| ঘর€ খানকতক আছে। 

রাজবাড়ীর মেয়েরা__অতি স্ুপ্রী স্ৃঠাম চেহারার মেয়েরা সব-_চলাঁফের। ক'রছে, নান| শিল্প-কাজে ব্যাপূত রায়েছে। 

'বাতিক্* কাপড় ছাপার কাজ একাধিক জায়গায় হ'চ্ছে। এই কাপড় ছাপার রীতিটীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে । 

যে নকৃশাটী কাপড়ে ছাপ তে হবে, তাতে হয় তো! চারটে রঙ আসবে । পাতলা কারে গরম মোম দিয়ে সমস্থ 

কাপড়খানার অন্য রঙের অংশশুলি ঢেকে দিয়ে এক এক রঙে ছোপাবার ব্যবস্থা ক'রতে হয়। সমন্টাই হাতের 

কাজ, আর অনেক সময়-সাপেক্ষ। বাতিকের কাপড়ে এই রকম-ভাবে হাতে ক'রে নকৃশাগুলি মোমে ঢেকে ছোবানে। 

হয় বলে, এর নকশার রঙে যে একটা কোমলত! এসে যায়, তা যন্ত্রের সাহায্যে-_বিশেষত; বড়ো কলের সাহায্যে-. 



৬২০ দ্বীপময় ভারত 

ছাপ। কাপড়ে পাওয়। অসম্ভব । কিন্তু বাতিক কাপড় বড়ে। দামী, তাই এর চল ক'মে আস্ছে। তবুও, হাতে নৈ 

শিল্পের নিদর্শন হিনাবে ইউরোপেব কলা-রসজ্ঞদের কাছে এর কদর হ'য়েছে ব'লে, আর যবদ্বীপের অভিজাত শ্রে্: 

লোকের! এই জিনিলকে এখনও ছাড়েনি ব'লে, যবদ্ীপে এখনও বাতিকের যথেষ্ট সমাদর আছে। রাজ-রাজড।। 

ঘরে ধনী লোকেদের ঘরে মেয়ের এই শিল্পকে এখন৭ জাগিরে' রেখেছেন । এক এক রাজার ব| উচ্চবংশের এএ 

একটা ক'রে বিশিষ্ট নকৃশার প্রচলন থাকে, আর সেই নকশার কাপড় বিশেষ বিশেষ বংশের পোক না! হালে সাধাৰ" 

লোক আগে প'বতে পার্ত ন|, এখন আইনের বাধ! ন| খাকলে৪ কেউ পরে না| মঞ্কুনগরোর বাড়ীতে মেবেব 

এই শিল্পকে বেশ জীবিত রেখেছেন দেখ! গেল। আমর! এই ভাবে ঘুরে ফিরে, কবি, আর মঙ্কুনগরে। আব জা 

রাণী ঘেখানে ছিলেন সেখানে এলুম ॥ রাণীকে দেখ লুম__দেখ|মীত্রই মনে একট। সন্্রম জাগে।  শুন্লুম, ইনি 

ঘোগাকতব এক রাজ-বংশের মেয়ে। ঘে কোনও দেশের লোকে একে স্থন্দরী ব'ল্বে। দেখতে তন্বঙ্গী, বাণ 

গৌরী, আর খুব ভাগব চোখ--আমাদেব ভারতবর্মে মে বকম চোখকে মৌন্দধের বিশেষ লক্ষণ ব'লে মনে কবে সেই 

রকম চোখ। তার রাণীবই মতন সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহীর, ভার নিজেব সহজ গৌরবে অবস্থান-_আর সমস্তকে উদ্ভাসিত 

ক'বে ফেলে তার অতি স্মন্দর মিষ্টি হাসি। উনি ইবেজী জানেন ন|। মঙ্গিনগরো আমাদের পেয়ে তাব গ্রস্থাগাণ 
আর সংগ্রহশ।ল|। দেখালেন। ভাবতবর্ষেব সন্বন্ধে ভাব অনেক বই আছে, আনন্দ কৃমারদ্বামীর 1811)7161১0177000 

আছে দ্েখলুম, শুনলুম এখানি তীব একটা প্রি বই। য্বদ্বীপেব প্রাচীন কালের হিন্দু আমলের সোনাব গধন। 

পিতলের মৃতি, তৈজস-পত্র, এ-সব দেখালেন। প্রাচীন ছাযা-নাটকে ব্যবহৃত চামড়াঘ কাটা পুঁতল বিস্তব জড়ে। 

কব! রয়েছে_-এইগুলির চর্চ! তার বড়ে। ভালে! লগে । কথা-প্রসঙ্গে খানিকক্ষণ বেশ কাটুল--এমন সময়ে চাকবে 

মঙ্কনগরোকে আর আমাদের একবাটা ক'রে গবম স্বুপ আর বিগুট দিয়ে গেল। যবদ্বীপেব বাজবাড়ীর একটা 

কায়ুদ। লক্ষা ক'রলুম-_রাঁজাকে কিছু দিতে হ'লে হাট গেড়ে মাথায় ঠেকিযে তবে চাকরের| দেয়, আর কেউ কিছু 

বলতে গেলে আগে ছু হাত জৌড় ক'বে তাকে প্রণাম করে, তারপরে কথা বলে, আর তাব মুখের কথা শুনে? 

ছু হাত জোড ক'রে মাথাধ ঠেকিষে' যেন ভাব কথ| গ্রহণ করে। এর পরে মঙ্্ুনগরে। আমাদের কষেক খণ্ড দুল 

বাতিক কাপড় উপহার দিলেন__এ কাপড় তার বাড়ীতেই তৈরী, আর সেগুলিব নক্শায়ও বৈশিষ্ট্য আছে। আমাকে 

যেখানি দিলেন £সটার জমী ঘন খয়েরের রঙের, তার উপরে হল্দে সাদা আর কালো রঙে নকৃশা-নকৃশাটী হ'চ্ছে 

পক্ষ বিস্তার ক'রে গরুড়ের; রাজবংশীয় ছাড়। আর কারও এই নকৃশার কাপড় পরার অধিকার আগে ছিল ন|। 

এর পরে কোপ্যার্বার্গের সঙ্গে তার ৮৮ 1740048৮এর বাড়ীতে গেলুম। কোপ্যার্ব্যার্গ এইখানেই 
থাকেন। এখানে 1), 15080 পিঝেণ বালে একটী ডচ্ যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি যবদ্বীপের 

মধ্য-যুগের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একখানি যবদ্বীগীয ভাষার বই সম্পাদন আর তার অন্ঠবাদ ক'রে হলাণ্ডের কোনও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে ডক্টর উপাধি পেয়ে, কিছুকাল হ'ল যবদ্বীপে এসেছেন, বদ্বীপীয় ভাষার একখানি বড়ো অভিধান 

সঙ্কলনের কাজে হাত দিয়েছেন । এঁর সঙ্গে বেশ শীপ্বই আমার আলাপ আর হ্ৃদ্যতা জমে উঠল; পরে এর সঙ্গে 

নানা বিষয়ে আমার আলাপ-আলোচনা হয়_-যবদ্বীপীয়দের হিন্দু সংস্কৃতিতে ইন্দোনেসীয় উপাদান কতটা, সে বিষয়ে 

কথা হয়,__ছুই-একটা নোতুন কথাও শুনি এর কাছ থেকে । কোপ্যার্ব্যার্গ 18৮ [79000এর তরফ থেকে 

কবির জন্য কতকগুলি সেকেলে যবদ্ধীপীয় শিল্প-দ্রব্য উপহার দিলেন-_নাটকে ব্যবহৃত গয়না, ওষুধ রাখবার জন্ত 

সাবেক কালের কাঠের ছোটো বাক্স, চামড়ার ওআইয়াও পুতুল, এই-সব। 
দুপুরে শ্রীযুক্ত স্্যান বিদায় নিয়ে স্ুরাবায়ায় ফিরলেন_-তিনি এখান, পর্যন্ত এসে কবিকে প্রত্যুদগমন ক'রে 

গেলেন। ৃ ৰ 

বিকালে শহরে আমাদের--অর্থাৎ স্থরেন-বাবুর ধীরেন-বাবুর আর আমার--প্রাচীন মণিহারী জিনিসের সন্ধানে 
/ 



যবদ্বীপ-_শুরকত' ৩১১ 

গ্রভিযান হ'ল। 10090 ক্রাতিন' বা বাজপ্রাসাদেব ( গ্রনানেব প্রাসাদের ) একটি ফটকের বাইবে হবেক বকম 

জিনিসের হাট ও বাজার বসে, সেথানটায়-ও ঘুবে এলুম । কানের ভিতবে অনেকগুলি মহল , এব বাইবেকাব ছুই- 

একটী মহল-ও উপর উপর একটু দেখে এলুম | 

আজ রাত্রে স্শ্ুহুনানেব প্রামাদে 13০91) বেডনে। নাচ দেখতে যাপেডিন।বেব পবে। কালো বেশমী 

আচকান আর টুপী প'রে আমবা তৈরী হলুম। তাব পূবে মর্ষনগবে। কাপকেবর মৃত আগ ভাব গ্রাসাদেপ ছোটে। 

মণ্ডপে নাঁচ দেখালেন। কালকের মেয়ে ছুটী আজওসাচল-তবে আজ পুরুষের (বেশ পাবে, আৰ মুখে সের 

মুখস পবে। আজ কেবল নাচ হ'প নাঅভিনয হ'ল, এই সচ-সাজা মেযে জুটী সঙ্গে অভিনব কবলে একটি 

পুরুষ অভিনেত।-এবও মুখে সঙের মুখস। ব্যাপাবটা যে খুবই হাস্াসাত্রিত হাচ্ছিল। ৩ শ্রোতাদের খন খন 

হাসির রোল থেকে বোঝা যাচ্ছিল। মঙ্কুনগবোর বাণী আজ এই শৃতা বা আভিন্য সভাঘ ভাব সহটবীদেব দ্বপ। পবিবুত 

হ'য়ে এসেছিলেন, আব তা ছাড। ঝজবাডীর বিস্তব ছেলে পুডে। আব মেমে ছিল_সবাই মগ্তপেৰ উপবে যে 

বসেছিল, আসর কবে। এই নৃত্যাভিনঘের নাম শুন্লুম 161001)1)) 'তেদ্দেমা গাব 1100-00: বাচাক্ 

পদোয়োক্? | 

মস্কনগরোর বাড়ীতে প্রা পৌনে-নট| পর্ধন্ত এই নৃত্যাভিনঘ দেখবার পবে১আমব। 29ভন।নেৰ প্রাসাদে 
গেলুম ৷ নেখানকাব “বেডঞে।' নুত্যের কথ। আব ঘবদ্বীপেব ব|জ-দববাবের কথা পবে বাপ্বে। 

১৪ই সেপ্টেম্বর, বুধনাব। 

প্রাতরাশের পৰে কোপ্যার্বার্গের সঙ্গে আম বারাজ-প্রাাদেব কাকের লাগোঘ। বাজাবে পুবাছিন ্রিশিসের 

দোকানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুবি কা'বলুম, কতকণ্চণি ভালে। জিনিস-৭ সংগ্রহ হা'ল। বাতিক কাপডের আনেক 

রকমের স্থন্দর সুন্দৰ নপ্শাব পিতলের ছাপ যোগাড কবা গেল। ভাবপবে শবকতব মিউজিঘমে নিমে গেলেন 

কোপ্যাব্ব্যার্গ । প্রান মবদীগীয পাথরের মতি আর ব্রঞ্ের মৃতি কতকগুলি মাছে, নবদীপীন বীতির আছ শিপন 

এগুলি । ঘযবদ্বীপের আধুনিক সভ্যতাব পরিচাধক নান। বস্ত-৪ এখানে আছেন এমাউঘা6-এপ চানভাঘকাটি। পুড়ল, 

নাটকে ব্যবহৃত মুখস, নান। বকমের বাড়ীর মাদর্শ, মাটি পুতুলে দেশের নানা গাব গোকের চিাবার আৰ 

কাপড়-চোপড়ের আদর্শ, ইতাদি। মিউজিঘমের কর্মচারীব| বিশেষ শীজন্বেব পপিচঘ দিলেন, আপ গনাদেব 

যবদ্ীগীয় ভাষায় মুর্দেত মিউজিরনের সচিত্র ক্যাটালগ-9 উপহাব দিলেন । 

মধ্যাহ-ভোজনেব সময়ে প্রীবুক্ত 1০০7৪ মুন্স্ নামে একটা: ঢচ ইপ্চিশিঘার মঙ্কুনগবোর অভিথি-ধপে 

আমাদের সঙ্গেই খেলেন__মঙ্কনগরে। আমাদের সঙ্গে এর পরিচঘ কবিণে' দিলেন । ইনি থাকেন ঘোগাকহতে, 

সরকারী কাঁজ করেন-_বেশ সহৃদয় ব্যক্তি, যবদ্বীপের সভ্যতাষ ঘ! কিছু ভালে। আছে ভাব মনবাগী, হিন্দু ভারতেব৭ 

অনেক কথ| জানেন,_-যবদ্বীপে শ্ব-গুরুর পৃজা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন । এঁর স্্ী-৭ ঘবদ্ধীপের সভাত। বীতি-নীতির 

কথা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ইনি আজই চলে গেলেন- যোগ্যকর্ততে আমরা ঘখন নাবেঃ তখন 'এব সঙ্গে আবার 

আমাদের আলাপ-পরিচয় হবে। 

আজকে শ্ামদেশ বাঙ্কক্ থেকে আরিয়মের তার এল,-_সেগান থেকে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্থানীয় লোকের। 

আহ্বান ক'রছে। 

রাত্রে কবির সম্মাননার জন্য মন্কুনগরো একটা বড়ে৷ ভোজ দিলেন, আর তিনি 'এই উপলক্ষে ঘবদ্বীপায় নৃত্যের 

বিশেষ-রূপে আয়োজন ক'রেছিলেন। তার প্রাসাদের বিরাট বড়ে। মগুপটীতে এই নাচের আর ভোদনের অনন্ঠানটা 

৪১ 



৩২২ দ্বীপময় ভারত 

হ'যেছিল। বত্রিশ জন সম্মানিত অতিথি এসেছিলেন_এঁদের মধো কুম্নুনানের দ্বই ছেলে__রাজকম 
1)1:010508)0 জাতিকুশম মার রাজকুমার 1০৫5০007910009 কুস্থমায়ুধ ছিলেন, আর স্বনানের এক ভা" 

ছিলেন; আব ডনঈর বাজিমান ছিলেন, আর ছিলেন 1860 কাস্টেন ব'লে এক ডচ. বাস্থশিল্পী, ইনি সেমাবা, 

শহরে একটু পরিব্তিত যবদ্বীপীয ঢঙে অনেকগুলি সন্দর বাড়ী করেছেন ; এ ছাড়া স্থুরাবায়ার শ্রীধুক্ত সিঙ্গিঃ আপ 

কতকগুলি ডচ ভদ্রলোক ছিলেন ; মার মঙ্খ্ুনগরোর বাণীও ছিলেন । 

টাইপে ছাপা নাচের প্রোগ্রাম বিতরণ হ'ল-_এইগুলিই মুখা নাচ, সব যবদ্ীপের হিন্দু ঘুগেব স্বৃতি-মপ্ডি 
0174410] বা প্রাচীন, প্রতিষ্টাপন্ন নাচ । এই নাচগ্তলি সমস্তই পুরুষের ; বেশীর ভাগই ছিল নৃতাকলায যুদ্ধের একাটা 

স্তকুমাব প্রকটন ; আব বার। নাচলেন ভার। সকলেই রাজাব ঘরেব আব অন্ত অভিজাত বংশেব ঘুবক। নাচেব মা 

দিয়ে মভিনম। সকলেবই বেশ পাতিল। ছিপছিপে চেহারা, আর পোধাঝগুলি রঙে আর সোনার কাজেব সমাবেশে 

অপুর সন্দব ছিল--এই বেশকে প্রাচীন ভারতের রাজবেশের ঘবদ্ীগীঘ সংঙ্গরণ বল| যেতে পারে। গরাধুশিক 

যবদ্ধীপের রুচির অন্ঠনোদিত ঢুই-চারিটী জিনিলও এই পোষাকে এসে গিষেছে_ঘথ।, বাতিকের কাপড়ের ধুতিব 

নীচে হাট পধন্ক জট পাধজাম। পরা, আর গাষে একটা জাম। পবা; কিন্তু মাথার সোনাব মুক্ুটের, আর গুজবাটের 

পাটোল| কাঁপডেব চমতকার বর্ণ শোভা, আর গলায় আধ।-াদেব হারে, বড়ে। শ্রন্দব দেখা এই পোষাক । ডাক্তাব 

বাজিমান এই নৃত্যাভিনয়েব সমঘে আমাকে বাল্ছিলেন__নাচেব প্রতোক গতিটী আব হাতের প্রাত্োক ভঙ্গীদী এই 

নৃত্যে শাস্থে নির্দিষ্ট, হাতের ভঙ্গীগুলি প্রাচীন শাস্ত্রে বণিত এক-একটী কর-মুদ্র।। এই নৃতাভিনথের জন্য কৌনও 

দৃতাপট থাকে ন1-মগুপের উজ্জল মণিশিলামঘ কুট্টিম বা! মাবেল-পাথরের মেঝেব উপরেই নাচ হয়। দুই-তিন জনের 

বেশী নট কোনও নাচে থাকে ন| | নাচেব তালিকা এই _ 

1. $17000 10170111070) (000 0875 )- প্রাচীন যবদ্বীপীয় ইতিহাসেব আখ্যাফ়িকা বর্ণিত কোনও 

ঘটনার নৃত্যাভিনয | 

9. 17010187007 1110101801168001181) 001৮ 110007010৮7-রামাযণের ঘটনা রাজপুত্র 

ইন্দ্রজিং আব বানর হনুমানের যৃদ্ধাভিনয়। 

3, 1301570) 010101--এহটা স্ত্রীলোকের নৃত্য । 

4, ১৮101110701) 11000০70--তীর-ধন্ুক নিয়ে নৃত্যাভিনয়-.$7)11))917196 অভিমন্যুর সঙ্গে 1381001)0 

শাস্বর পুত্র 1 ০7501-0৫59(000 বর্ষকুন্থম ব। বুষকুনুমের যুদ্ধ । 

5, ৮1101613000) ১ ০1590801০ 1:211101) 1১9০০ 1৮৮)০০- রাজপুত বুকোদরের সঙ্গে প্রভু বা 

রাজ। প্রতীপেয়ের যুদ্ধ । 
0. 16010) 14780001019--160001)1008299078 10107 ৬০080 দামার বুলান' নামক 

বিখাত প্রাচীন যবদ্ধীপীয় কথার ঘটন।-বিশেষ নিয়ে নৃত্যাভিনয়; ছুই প্রতিপক্ষ মেনাকৃজিঙ্গে। ও দামার-বুলানের যুদ্ধ। 

্ আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যেই ভোজন চুকোতে হ'ল। মণ্ডপের এক পাশে লম্বা টেবিলে অতিথিরা 
_ ব'স্লেন_ নাচ তাদের সামনেই চ'ল্তে লাগুল। সমস্ত ক্ষণ গামেলানের বাজনা অবিশ্রান্ত চ'লছিল। ভিনের 
আর চারের নাচ আমরা খেতে-খেতে দেখতে লাগ্লুম । যে মেয়েটা 09101. গোলেক্ নাচ নাচলে, তাকে আগেকার 

ছু দিন-ও দেখেছি , আজকে তার একার নাঁচ-_সে নাচ ভাষায় বর্ণনার অতীত একটা স্থন্দর বস্তু হ'য়েছিল। সৌভাগা- 
ক্রমে শ্রীযুক্ত রাঁজিমান আর শ্রীযুক্ত সিঙ্গির মতন ইংরেজী-বলিয়ে' ছুই উচ্চ-শিক্ষিত যবদ্ধীপীয় ভদ্রলোক আমার 
পাশে ছিলেন, এদের সঙ্গে কথ। ক'য়ে অনেক বিষয়ে খবর পাচ্ছিলুম। এর! সত্ি-সত্যি নিজেদের জ্বাতির নাচ 

আর সংস্কৃতির অন্য সব অঙ্গ প্রাণের সঙ্গে ভালোবাসেন, তাই যথাসম্ভব এগুলির রক্ষায় যতরশীল। 
5 



যবদ্ীপ-_শুরকত' ৩২৩ 
সঃ পি রি ৬৮ পেসি- ০৯ 

গাওয়ার ভোজন-তালিক। ইংবেজীতে ছাপানে। হ'যেছিল-_তাব উপ (লেগ।_ববীননাথ ১৭বেশ 
' বর্ধনার জন্য মন্কুনগরোর গৃহে নৈশ আহাবেব পদ-তাশিক।। কৰিব ববদীপের প্রা ববহাটাব ইৎবেছা 
াব ড৮১ অঙ্গবাদ বেশ চমতকার ভাবে পুস্তকাক্াবে ছাপানে। হাযেছিপ, সেই বই সমাগত আতখিদেব মণে। 
1তরিত হ'ল-কবির আর মঙ্নগরোর হস্তাক্ষর সমেত। খাওঘাব পণ সকগের ফ্রাশশাইট ফোটো নেঝ্। 
“ল। সমস্ত সন্ধাটীতে বিশেষভাবে নানা বিষয়ে মশ্বনগবোব হাতার, কবিব পর এব শাবতের পতি 
গাব প্রগাঢ শ্রদ্ধার, আর তাব রস-তম্মস চিত্তেব পবিচঘ পেলুম। নাচ, খাছনাপাদম। সব ০৭৮৮ পান সাড়ে 
এগারোটো হ'য়ে গেল ।-খালি সম্মানিত অতিথিরা থাকবে, আব কাবে। এই জিনিস 'দথবাধ আধিকব 
'নই, এ রকম বিসদূশ জাতি-ভেদেব মতন ব্যাপাব এদেশে এখন-৪ মাবন্ত হঘনি। হাই বিণ 057 মেয়ে আব 

ডে। বিরাট মণ্ডপের ধাবে, নিমন্ত্রিত অতিথির! ঘে দিক্টায ছিপেন মে পিবট। বাধ দিথে, বসে বসে 
সাবাক্ষণ ধ'রে এই মনোহর বর্ণে[জ্জল “দেহের-সঙ্গীত' দেখ ছিল । 

এই সব নাচে এক-একটী পাত্র এ বকম একট| 01201, একটী মহিম। আব গাঙ্ঠাথের সঙ্গে হাদ্ 
পাট করছিল, ঘে তাতে মহাভাবত আর বামাঘণেব পান্ধদেব বিবাট কল্পন! এবটুগনিপ শ্্ তন ন|। 

গীম যিনি সেজেছিলেন, তিনি মোটেই ভীমকার নন, তবে তাৰ মুখখানি শননপ্িহ কারে দেবগন একট 

গাভ্ভীধ এনে দেওয। হ'যেছিল, কিন্তু ধীর-সগ্কব গতিতে চলফেবাব আব এবটী লীবেবাবে আনাই হনে 

সিংহ।বলোকন করাৰ ভঙ্গীতে, কেমন একটী সহজ-স্থন্দর ভাবে তাব চবিব্রেব বিশাশজজ গাব কাব ৭, উঠিন। 

বাস্তবিক, এই নৃত্য।(ভিনব অপুৰ ভন্দর বসত: আব এর মূল অন্প্রাণন| আমাদের প্রাচান ভব ত থকে এসেছে, 

এ কথ| ভেবে, এই জিনিসটী দেখে ঘেন আমাদেরই জাতিব প্রাচীনের স্ে গামাদেব আবার অর প19৭ 

ঘণ্টল, এই ভাবে জিনিসটা আমাদের নিতান্ত আপন ব'লে মনে হচ্ছিল । 

এই নৃত্যাভিনযষেব দুদিন পরে, মঙ্কুনগবোব এক ছোটে! ভাই তার ন|চ দেখলেন | ঘপদীগার শু হযকাগ 

একজন প্রধান কলাবন্ত বলে এব খুব খতি আছে। এ দিন পুকঘেন পন পণ মগনগবোব পাছীপ 

ঢুটী মেয়ে ৮1100 নাচ দেখালে; তার পবে তাব ভাই শীঘুক্ত (00117117111) ঘপিণা মা শিখন 

ক'রলেন__ভীমসেন-পুত্র ঘটোংকচেব বেশে । কি জানি কেন, ঘণদ্ীপে অনুনের ছেলে আঠিনগাব মহন 

ভীমের ছেলে ঘটোংকচ-% বেশ জন-প্রিষ পাত্র হা'ঘে দাড়িনেহেন | ববদীপের ঘযেহকচ চগমে পড়েন, 

বিবাহ-ও করেন, খালি কুরুক্ষেত্রে প্রাণ দেন না। শ্রীঘুক্ত স্ববিগান্থ গৃভাচ্ছলোর দাবা প্রেখিক ঘলোহকচেব 

প্রেমাভিনয় দেখালেন । এই নাচের ৭৮100১0]5/) অর্থাং কপক ব| প্রতাকভাব কি, | সব পুঝলন ন|| 

আশা আর নৈরাশ্ঠ, প্রেমপাত্রীর জন্য অব্যক্ত আকুলত। আর সবগ্বসমপণ, প্রেমিকাকে পাতের দুদমনীদ ইচ্ছার 

ফলে অপরিসীম বীরকর্ম দেখানোর চেষ্টা--এই সব জিনিস মৃূক অভিনয়ে, দেবল পননন্ছপ্রে আর হাহেব 

ভঙ্গীতে দেখানো হল । জিনিস্টী চমৎকার-_ এমন শ্রন্দর ভাবে ঘে এই সব দিনিমেব প্রকাশ হাতে পালে 

আমরা তা কল্পনা-ও করি নি ।--এই নীচ হ'য়ে গেল, তার পরে শ্রীঘুক্ত স্রধবিগ্যান্ত নাচেব ভাতে হাল তার 

ছবি স্বাক্ষর ক'রে আমাদের দিলেন ॥ 

"পাপ সপ স্পন্সর 



২২। যবদ্বীপের রীজবাটীতে নৃত্যদর্শন 

শুরকর্তব রাজ। দশম পাকু-ভুবন (1১715)01)000।)0 ২) রবীন্দ্রনাথকে তাব প্রাসাদে আমন্ত্রণ কবেন, 
প্রাসাদের অস্থঃপুরিকাদেব নাচ দেখবাব জন্য । এই নাচ যবদ্বীপের সংস্কৃতির একটা অপূৰ বিকাশ । এর বর্ণন। 

অনেকে উচ্ছৃসিত প্রশংসার সঙ্গে কাবে গিষেছেন। এই নাচের অনেক ছবিও পিথেছে, অনেক শেষ 
রূুপকারএর এব ছবিও একেছেন, আর এতিহাসিক আব নৃত্যকল-বপিক এই নাচেব কথা অনেক বইথে 

লিখে গিষেছেন। 

মঙ্কুনগরোর বাড়ী থেকে রওন। হয়ে রাত্রি আটটা-পঞ্চাশে আমব। 10090 অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে পৌছুলুম। 

প্রথামতন ভিতরের বিরাট মণ্ডপ ধেখানে নাচ হবে, সেখানে গিষে উঠবাব আগে, বাইবের আর ভিতবের 

মহলের মীঝেকার একটী ফটকের সামনে আমাদের মোটব থাম্ল, কবি নামলেন, আামবা9 নাম্লুম। ফটক 

মানে একটী বিরাট্ দেউড়ী, তার সামনেট। ছাতে ঢাকা, দরজাব আশে-পাশে ঘর। এই দেউডীতে রাঙ্জগার কতক- 

গুলি নিকট আত্মীর_ ছেলে, ভাই, ভাইপে।-মতিথিদেব স্বাগতের জন্য ছিলেন। ইউবোগীঘ ফৌজী পোষাক 

পর! ছুই-চারিটা প্রো আর ছেলেদেব দেখলুম । অন্য অতিথিদের মধো, কতকগুলি ডচ্ মহিল|, একটা প্রাচীন 

ইংরেজ দম্পতী, আর একজন ডচ. পুরুমও ছিলেন। ডচ্ রেসিডেন্ট তখনও আসেনি-তীার আগমনের অপেক্ষা 
আমাদের মিনিট ছুচাব দাড়িয়ে থাকতে হ'ল। তার মোটর এল", তিনি নেমেই একজন আর্দালীর হাতে 

নিজের টুপী দিয়ে, সামনে একটী ইউরোপীঘ মহিল! াড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে করমদ্ন ক'রে, আর কোনও 
দিকে না চেয়ে সা ক'রে এগিষে' চ'লে গেলেন, দরজ। পার হয়ে গেলেন । ডচ. জাতির, ডচ, মহারাণীর প্রতিনিধি 

হিসাবে তিনি উপস্থিত, দেউডীতে দাড়িযে কারো সঙ্গে আলাপ করাট। বোধ হম কাধদাবিরুদ্ধ। যবদ্বীপীয় 

রাজপুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হ'ঘে, কবির অগ্ভগমন ক'রে, যে পথ দিযে রেসিডেন্ট সাহেব গেলেন সেই পথ দিয়ে 

আমরাও চ'ললুম । অষ্টাদশ শতকের সেকেলে যবদ্বীপীয় পোষাক প'রে, মস্ত চওড়। খোল| তলওয়ার হাতে ছুণচার 

জন সেপাই আশে-পাশে দাড়িয়ে রায়েছে, আমাদের সঙ্গে-ও চ'লেছে। একট! ছু-দিকের দেওয়ালের মাঝেকার 

পথ দিয়ে আবার একটা দেউড়ীতে এলুম | এই দেউডরী পেরিয়েই দেখি, সামনে এক অতি প্রশস্ত আঙিনায় 

বিজলীর আলোয় উদ্ভাসিত বন্-স্তস্ত-বিশিষ্ঠ একটা বিরাট “পেগুপো" বা মণ্ডপ । যবদ্বীগীয় রাজবাটার এক এবর্ষময় 

দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে তখন এসে দাড়াল" । প্রথমেই নজরে পণ্ড়ল, মণ্ডুপের ধারে কতকগুলি রাজান্ুচর 

নিশ্চল ধাতৃ-মৃতির মতো দাডিযে'-বোধ হয় হিন্দু-আমলের পোষাক পরে; এদের গ। খালি, স্ূট পেশী আর চওড়া 

বুকের পাট।, উল শ্টামবর্ণ গায়ের র$ বিজলীর আলোতে চক্চক্ ক'রছে। এদের মাথায় গোল আর উচু শাদ। 

রঙের টুপী-_খুব উঁচু তুকী ফেজ-টুপীর ভাব, তবে তার মাথায় কালো রেশমের গোছা নেই। সোনালী রঙের একটা 

ক'বে ফিতের অলঙ্কার গলা থেকে বুকের উপর ঝুলছে; পরণে রডীন সারও_আর হাতে খোলা তলওয়ার, উচু 

ক'রে ধ'রে দাড়িয়ে আছে । এদের বেশ বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা--আর একেবারে সেকেলে ধরণের 7 যেন যবদ্বীপের 

হিন্দু আমলের লড়াইয়ের কাব্য বা ইতিহাসের পাতা থেকে এরা নেমে এসেছে । আশে-পাশে আধুনিক যবদ্ধীপীয় 
দরবারী পোষাক পরে নানা লোক মণ্ডপের সামনা-সামনি দাড়িয়ে” আছে, দেখলুম | বা দিকে পড়ে গামেলানের 

দল; নানা রকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে সব ব'সে রয়েছে । মস্ত বড়ো মণ্ডপটা মানুষে যেন গিশ-গিশ ক'রছে। 

একদিকে লাল কালো আর সোনালি রঙের সাজ পরানো একটা কালো! ঘোড়ার মুততি_ প্রথম হঠাৎ দেখে মনে 



যবদ্বীপের রাজবাটীতে নুতাদর্শন ৩২৫ 

হয়েছিল, বুঝি বা জীযন্ক ঘোডাকে দাড় করিয়ে" বেখেছে।  মণ্ডপট' দটী চাতালে , উপবে বাজার, 

'রসিডেণ্টেব, আর অভ্য।গতদেব বস্বাব জন্য, আব ত| থেকে এক ধাপ নীচে তাবচাব দিবে বাবান্ধাব 

মতন আর একটী চাতাল। আমব| মণ্ডুপের আডিনায পৌছে দেখলুম, প্রশ্রনান প্বষং বেসিছেষ্ট-সহেবের 

অপেক্ষার মণ্ডপে ওঠবার মিঁড়িতে দাড়িযে' | রেসিভেন্ট আমাদেব আগেআগে যাচ্ছিলেন, গগনে সামনা 

সামনি হাতেই আঁকে পবস্পবকে অভিবাদন করলেন, তাবপবে দুজনে পাশাপাশি টপলেন। মণ্ডপে 

উপরে এদের ছুজনেব জন্য ঢুখানি উচু চেনার ছিপ তাতে গিয়ে বসলেন দবসিঞেট ৎনানের বকে 

ছিলেন, দুজনে হাত গলাগলি কবে চ'লছিলেন। বেসিডেন্টব আসন শ্প্ুহুনানের আসমর ৭ এক 

উচ, আর এটা ছিল স্থন্ুগনানেব সিঃহাসনের ডান দিকে। এই বিবাট মগডপটগীব নাম 5০ 1)1015৯0]15010170 

“বেঙসাল কন্চান।? ব| 'কারঞ্চন-মণ্ডপ' । বেশ উচু থামগুণি, ছাতেব নীচে চমৎকার কাগে কী বে সাদ 

মার্বেল পাথবেব | রাজাব পিশানেব রঙ হচ্ছে লাল আব সোনাণ হলদে, এই ঢু প্র ১[বিধিকে পাগানে। 

চার-কোণ। মণ্ডপ, তার উট চাতাপেব একদিকে স্থন্থছুনান আব বেসিডে্ট বামপেন, আর খুব ঢই পদপাঁণ কতকিগ।প 

ঘবদীগীয় আর ডচ ব্যক্তি। কবিকে স্ুন্নুুনানের ঠিক ব। পাশে বালে । মগ্ডপের আব তিন দিকে সাবি আৰ 

_এক সারি বা ও [রি কারে টেয়ার। ছু-তিনটে চেয়ারের সামনে একটী কাবে ছোটে গেবল » 

তেপাষ।। মগ্ডপেব মাঝখানট। খালি, এই খানটাতে নাচ হবে আপননান খুসশমান ইতি এগ 

যবদীগীয়দের মতন এঁদের মধ্যে পর্দা নেই, রাজ।ব আত্মীয়াবাও এই নাচের সান গ্রধাণো। ই উপোপা 

নৃহিলাদের মত্নই বসেছিলেন । প্রত্যেক চেযারে নাম-লেখ। কাউ দড়ি দিযে বার! _ঘামাদের ৪ [পদিষ্ পপর 

জায়গ৷ দেখিয়ে" দিলে । বসবাব আগে কিন্তু অভ্যাগত আব ডচ৮. অফিসাবধেব পাইন বেদে ঠঠহশান খা 

রেসিডে্ট-নাহেবের সামনে গিষে একে একে এদেব সঙ্গে কবমদন কবে আসতে হল হার আনব 

বাসলুম। সুরেন-বাবু, বীবেন-বানৃ, আমি-মামব| কালে! রেশমের আউকান আব গাগান। আগ মাখন খালি পা 

প'রে গিয়েছিলুম । আগার ব। পাশে ছিপেন একজন ডচ্ অধিসাব, আব ডান পানে একটা পোঃ। ঘবদাপান মাহল।, 

পরে শুনলুম তিনি স্থগুছনানেব এক বোন । জড়োয়। গন। হীরের কানের দ্ুণ টুপ খিক হি টার খান টপ | 

একটু দূরে কৰি, স্ন্্ুহুনান এর| বাসে । আমর| বসতেই, প্রথম বার ইউরে।পান ব্যাড এক পাশে কোথা ছিল ত। 

বেজে উঠ্ল। ইতিমধ্যে একদল চাকর এসে অভ্যাগতদের সামনেকার টেবিলে গেলাসে কবে গাগা (মে যেতে 

লাগ্ল- ঠাণ্ডা লেমনেড। সাদ। জাম। আর রভীন সার, পর| রাদবাডীব টাকবেব দল । যখন এ 2ঠিহগাগ কিংব। 

রেসিডেন্টের সামনে মায়, বা এদের কিছু জিনিস দেয়, তখন হাটু গেড়ে বাসে ছু হাত গে প্রণাম কবে তারা 

পানীয় প্রভৃতি দে়্। কবি আর ক্বন্ুহুনানের মধ্যে দৌভাষীর কাছ করবার দগ্ত ছিপেন গপ্রগনানের এছ খর গছ 

( রাজার নাকি গুটী তিরিশেক সন্থান।) এই রাজবুমারটী খুব গৌরব, বেশ পুরন দেখ) তবে একট 

খর্বকায়। তিনি ইউরোপে ছিলেন বছর দুই-তিন, কতকগুলি ইউরে।পীর ভাষ। জানেন, ইণবেগী হার মাপো একটা । 

হলাণডে একটা অশ্বারোহী সৈন্থদলের পেনানী ছিলেন__বেশ জনপ্রিয্ ব্যক্তি, ডচেরাও এব খুব পঞ্গপাহী। বাগ! 

নিজের ভাষায় কবিকে ঘা জিজ্ঞাসা করেন, রাজপুত্র ইংরেজীতে সেটার অন্বাদ ক'বে কবিকে বলেন) আর কবির কথ। 

রাজাকে দেশভাষায় জ্ঞাপন করেন। রাঙ্জার সঙ্গে কথা কওয়ার মধ্যে একটা দিনিস দেখলুম_ছহ হাত োড় করে 

মাথায় ঠেকিয়ে" প্রণামের ঘটা । রাজা যাই কিছু রাজকুমারকে বলেন, শুনেই রাঙ্কুনাব ঢুই হাত জে ড করে মাথায় 

ঠেকান, যেন মহারাজের কথা মাথায় ক'রে নিলুম। তারপর রাজাকে কিছু বলবার আগে ফের এ রকম করেন। 

এই হচ্ছে যবদীপের প্রাচীন রীতি; মুসলমান অর্থাৎ আরব বা পারস্তের আদব-কায়দ| এই রীতিকে তাড়াতে পারে 

নি। কবির সঙ্গ স্বন্থছনানের এমন কোনও গভীর বিষয়ে আলাপ হয় নি। বেশীর ভাগই ভদ্রতার বাজে কথা, তার 

৬, 



৩২৬ দ্বীপময় ভারত 

মপো কবির বরস কত, আর তাঁর সন্তানাদি কি, এ-সম্বন্ধে রাঁজা খুব কৌতৃহল দেখিয়েছিলেন । আমার কিছু 

রাজকুমারটার দোভাষীগিরি দর থেকে দেখতে বেশ লাগছিল; কবির-ও একে বেশ ভালো! লেগেছিল । 
এই রাজকুমারট'র নাম [100905০90)00810099 “কুম্তমাযুধ? | যবছীপের শ্রেষ্ঠ সামন্ত নুপতি, ধমে মুসলমান 

হ'লেও, নিজের ছেলের এ রকম নাম রাখতে লঙ্জিত হন না। আমাদের দেশের নিজাম বা অন্য কোন বড়ে। মুনলমান 

রাজার বাড়ীতে এট| কি এখন সম্ভব? এব| মুপলমান ধর্ম নিয়েছে, কিন্ত জাত দেয় নি। মঙ্কুনগরোর ছুই ছোটে 

ছেলে- তাদের নাম হচ্ছে 97058 সিরোষা আর 132076058 পিন্তোষ? ( যবদ্বীপে “রোষ" অর্থে বীরত্ব'সরোষ' কিনা 

বীরত্বযুক্ত ১» আর তার ছোঁটে। একটী মেয়ের নাম 100০49017/:008)1 কিহৃমব্ধ নী? | ন্দা, মাছুরী, যবদ্ীগীয়,_ 

এই তিনটা জাতির মধ্য এখনও যে-সব বড়ো-বড়ো সংস্কৃত নাম প্রচলিত আছে তা শুন্লে আশ্চষ হ'তে হয়। 

বাতাবিয়ার 13171 [১০০৪7 “বালাই পুস্তক" অর্থাং 'পুস্তক!লব” বা সরকারী লোক-সাহিত্য-প্রচার বিভাগেব 

প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা থেকে কতকগুলি লেখকের নাম তুলে দিচ্ছি; তা থেকে এদেশে মুসলমানদের ভদ্র 

সমাজের মধ্যে বাবহত সংস্কৃত নামের কিছু কিছু ধারণা করা যাবে ।-- 

যথ1,11771 11701510171 আর্য আদি-বিজঘ-যবদ্বীগীঘ পিপিতে অনেক সমঘে আছ্য স্বরবর্ণের আগে 

একটী অন্ুচ্চারিত ব। হ-কার বসিয়ে দেষ, 11511)0050117 বীরপুস্তক, ১()(1::80111)0012 স্থরাধিপুর। 

পি পি লু উপ ও ৩ পারা ৫ ৪ 

১০০1118106৮ শ্্ষ-প্রণত 7 ১110210014000010)7 ম্-আগ্জ মঞ্চ ঘবদীপীয শব--অর্থ “ক্রোড়-দেশ? ), 

47907055100 শাস্্বীধ 7) ১90৮৮101৮ শান্সতন (বর! শাঙ্গাম্া )1১9001701৭)৮ পূজাআধ 7 ৮1141000887 

বীববংশ । 1১০617750051%0)1 পুর্ব-সুবিজ্ঞ ; ৮ |1']11460)0,58,501 বীয-স্থশাস্্ব। ১1137010117 সহম্ম-প্রবীর , 

5:147500্1108110 সহঅ-সুতীক্ষ । 1)170175011)1510)  ধৈধ-ন্ব্রত ; 87012500517 আর্-স্বীত; 101000- 

$+৪1১10 রঙ্গ-বধিত 3 11150111917 বীধাধি-আঘ , 00৭7 101207 ঘশোবিদদ্ধ ;1425100008011 সহ্ত- 

কৃম্ম ৭1709617216 সিন্ধ-প্রণত ১ 1000000000৮ ধমতপ্রবীর 71905 72101517)107 পূর্বঅধিবিনীত 

১1505711070 মত অজন; 1)171711007011057 জয়-মার্গস | “দ' যবদ্বীপীয গ্রতায় )7) 1২]0510500500)00% 

রক্ষা-কুস্থম 7 1300010177707 বুদ্ধি-ধর্ম; 4015008505৮ আদি-হশাস্; 1)510170017)8917 দ্বিজ-আত্মজ ; 

1১1৮5511750 060170)8 প্রবীর-স্থধৈর্য । ০(১1:1001100050088), ভর্যাধিকুতম )11২01923091]7 রক্ষা-ন্ুশীল। 

১:1571117140)1% সহম-হর্ষণ । 1307648100৮ কৃতন্মর 7 সিানা50০8102 সহম্র-সগন্ধ; 1)11৮1)0631)167 

জয়-পুষ্পিত ;1]]1074000৮8 চিত্রসম্তান 7) 81108500৮0৮ আর্ষ-স্থৃতীর্ঘ । 1৮৮1)8%% কত-বিভব ১ 

ইত্যাদি, ইত্যাদি। শরকততে একটী কাপড়ের দোকানে স্থরেন-বাবু কিছু বাতিক্ কাপড় কিন্লেন, দোকানের 

অধিকারীর নমে 11//119১০/1):2110)9, অর্থাৎ আধফ-্থপ্রাজ্ঞ'। বহুম্থানে আবার যবদ্বীপীয় শবের সঙ্গে সংস্কৃত 

শব্দ জুড়ে এদের নাম করণ হয়। পশ্চিম যবদ্বীপেব স্বন্দাজান্তির মধো৪ এই রকম সংস্কৃত নামের ঘটা দেখা যাঁয়-_ 

যেমন,__“সৌম্যাত্মজ, প্রবীর-কুহ্ম, অর্দি (?)-বিনত, গুণবান্, গন্ধ-আদিনগর, ধীরাধিনত, কাস্ত-প্রবীর, স্থর-বিনত, 

সুর্ধাধিরাজ, ধর্ম-বিজয়, শাস্ত্াধিরাজ, সত্য-বিজয়, চক্রাধিরাজ” ইত্যাদি । 
এতগুলি সংস্কৃত নাম শোনাবার উদ্দেশ্য__এদেশের ভদ্র-সমাজের সংস্কৃতির একট1 পট-ভূমিকা দেওয়া । 

প্রাচীন কালে হিন্দু যুগে অবশ্য আরও বেশী ক'রে সংস্কতের ব্যবহার হ'ত। কিন্ত বহু শব্ধ এরা! এমন হজম 

ক'রে নিয়েছে যে স্নেগুলি যবদীপীয় ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এদের ভাষায় বিস্তর সংস্কত শব এখনও 

আছে-_ক্চিৎ সে-সব শবের অর্থ বদলে গিয়েছে, কিন্তু শবগুলি রায়েছে। প্রাচীন যবদ্বীপীয় গপ্যে আর কাব্যে 

সংস্কত শব্ষের ছড়াছড়ি ;প্রাচীন যবদ্বীপের বিখ্যাত কাব্য-গরন্থ “অর্জুন-বিবাহ” থেকে ছুটা ফ্লোক উদাহরণ 
স্বরূপ তুলে' দিচ্ছি-_ 



যবদীপের রাজবাটীতে নুত্যদর্শন ৩১৭ 

বসন্থতিলক ছন্দ ( একবিংশ সর্গ )-_ 

যন্ ব্বাৎ নিবাতকপচাগুলাগুল্ প্রগল্ভ 

ক্রোধে রিকাও মি? নীতি মমেহ উপাষ | 

তন্ পাম ভেদ ধন কেবল দগ্ডকর্ম, 

গ্োড নি পবাকঞ্রম জগেনদ্ধ ক-প্রবীবন ॥ ১ ॥ 

মগ্িতা পাদ্উভয শুদ্লল প্রশস্থ। 

প্রোধাক্ষ চক্ষত বিবক্ত বালব, | 

বেংবেৎ ভিবণাকশিপুঃ কুল কাগকেঘ 

মঙ্গেঃ কৃতাথ গিভল€ হলুবি€ বণাঙ্গ ॥ ১ ॥ 

এদের ভাষাম সংস্কৃত একেব এই বাগুলোর কণ| ববীন্দনাথ ভাব 'ঘবদীপের গ্রনি কপিন।ন উলথ বোন -_ 

এহ যে পথে হ'যেছিল মদের যাব্যা-আ।সা, 

আজে! সেগায ছড়িযে' আছে আম।ব ছিন্ন ভাঁম|। 

ষবদীপের বাঙ্গবাডীবৰ কাষদাব মধ, গামাদেব দেশেব সভাতার আব বীতি শীতহিন সঙ্গে গপ খান ন। 

এমন কিছু দেখলুম ন| | যাক, আমব। বস্বাঁব পরে ইউবোপীন বাগ হে। আল্প খানিগঙ্ষণ পভপ | হাবিপণে 

নান! তালে গামেলান বাগ্য বেজে উঠ্ল। খালি গাথে গামেলানের দল ভঁষে বাসে, তাদের পো গ|ইাগে বাথেছে 

দন-কতক মেয়ে আর পুরুষ । এদেব গলা আণ্যাজ চম২কাব। পুরু গাইঘেবাই বেশী পাইপে দীপ গিখীণ 
একটী সুরে একজন গাধক গান ধরলে-সমন্ত গামেলানের মধুর টং টাং পনির উপ্রে আমাদের ফপদ গানের 

ধবণে এর স্সিগ্ৃ-গভীর কগম্বব শোনাতে লাগ্ল। আমাদের স্থিব হাযে বাসতে এইরূপে খানিকক্ষণ বেছে গেল। 

মগুপটার চার ধারে চেয়াবে যবদ্বীপীয় আর ডচ. নব-নাবীব| উপবিষ্ট _গামেলানেব আব গানের আপখাঞে 

মগ্পটা গম্গম্ করছে । মামার ডান পাশে যে রাজ-বংশীয়। মৃহিল।টী বসেছিলেন, তিনি গ্ুই-একটী কথ। 

আমায় জিজ্ঞাস ক'রলেন-_মালাই ভাষায়। যথাশক্তি আমি তার সঙ্গে মালাই বল্বাব চট্ট! কাবতে পাগলম। 

কবির সঙ্বন্ধে প্রশ্ন, ভারতবর্ষের রাজাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন, আর মেয়েদের সঙ্ন্ধে প্রশ্ন আমব। মুসণনান নই সুনে কোন 

ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই | বা পাশের ডচ্ ভদ্রলোকটীর হিন্দু দর্শন সঙ্গন্ধে জানবাব বডে। ইচ্ছ। দেখলুম- উনি পোপ হয় 

কোনও আসিন্টান্ট-রেসিডে্ট হবেন। কবিকে আর সকলের মতন-_তবে একটু বেশী কাঙ্গ করা একথান। 

চেয়ার দিয়েছিল, পরে তাঁর জন্য একখানা আরাম-কেদাব৷ এনে দিলে । নাঁচ কখন কি-ভাবে আবন্ত হ'বে জানি না 

আমরা ব'সে-ব'সে গল্প-গুজব ক'রছি, গামেলান শুন্ছি, আব মাঝেমাঝে ববফ-লেমনেড খাচ্ছি । 

আমার পাশের ডচ্ ভদ্রলোকটা আমার গায়ে হাত দিয়ে, মগ্তপের বাইরে আর একটী মহলে ঘাবার একটা 

ঢাকা পথের দিকে দেখালেন। সকলের দৃষ্টিও সেই দিকে পণ্ড়ল। অতি মনোহর, ধীর পদবিক্ষেপে কহকগুলি 

তরুণী আম্ছে। লোকজনের গুপ্নন যেন সহসা থেমে গেল, গামেলানের বাজনা তখন ঘেন আরও উৎসাহের সঙ্গে 

বেজে উঠল, গায়কের কণ্ঠস্বর যেন বিজয়োৎসবের উল্লাসে পূর্ণতর উচ্চতর হয়ে উঠ্ল। ছয়ে? নাচেব পাত্ীব! 

সভা-মগ্ডপে প্রবেশ দিচ্ছেন । এরা সংখ্যায় ন জন। সৌষ্টব আর স্থষমায় পূর্ণ দেহশ্রী। পবিধানে 'একখানি ক'রে 

খেঙ্গুরছড়ির মতন ঢেউ-খেলানো সাদার উপর খয়র! রঙের নক্শাঁদার সার$ তার খানিকটা মাটিতে লুটিয়ে আস্ছে। 

গায়ে বুক-আাটা উল নীল বা লাল বা হলদে রঙের মখমল বা কিওখাপের আঙিয়। পরা, দুই কীথ অনাবৃত । 

কোমরে নানা রঙের নক্শীয় বোনা রেশমের পাটোলা কাপাড়ের উত্তরীয় জড়িয়ে' কোমর-বন্ধ, তার ছুটো লক 



৬২৮ দ্বীপময় ভারত 

খুট ঢু-দিকে ঝুল্ছে। মাথা খোপায় ভ্উফুলের মালা-আর সোনার প্রজাপতি ব| অন্য কোনও ভানে 

অলঙ্কার, প্রতি নড়া-চড়ায় মাথার সব গধন| কেঁপে-কেপে উঠছে । গায়ে অলঙ্কার খুব কম, জড়োয়। কানফুল « 

দুল, হাতে সরু টুড়ী ব1 বাল একগাছ। ক'রে, কষ্টইয়ের উপরে একটা ক'রে খুব কাজ কর! তাঁড়ের মতন গহন 

মাথার ছোটো একটা কারে সোনার মুকুট, আর গলায় একগাছি ক'রে ছোটো হার। গায়ে অনাবৃত গ্ীবাদেশে 

কীধে, দুই বাহুতে, মুখে, একট। হ'লদে রঙের গুঁড়ে। মাখা, তাতে দূর থেকে এদের ঠিক যেন দেবী-প্রতিমার মতন 
বোধ হ'চ্ছিল। এদের দৃষ্টি ভমিতলে নিবদ্ধ, একটা তন্ময় ভাবের সঙ্গে আস্ছে, অন্য কোনও দিকে এর! তাকাচ্ছে 

ন|; মাথা যেন ঈষৎ সঙ্কোচেব সঙ্গে নত হ'ঘে গিয়েছে । পা! ফেলছে, এক পাষের ঠিক সামনে আর এক পা ঘেন 

পা দিয়ে জমি মেপে মেপে চ'লছে , দুই প পাশাপাশি রেখে সাধারণ ভাবে আমব| যেমন চলে থাকি সে রকম, 

মোটেই ন্য। এর| রাঙ্গ অশ্কুপুরিকা, তাই এদের সম্মাননার জন্য সামনে আব পিছনে কতকগ্চলি ক'রে দাসা 

আস্ছিল, রাজার সাম্নে যেমন কেউ দাঁড়া নার গেড়ে বা উবু হ'ষে বসে, তেমনি এই দাসীর! উনূ হ'ঘে বস। 

অবস্থাঘ প| ঘ'ষটে-ঘণমটে চ'লে আস্ছিল। মণ্ডপের মধাখান অবধি এই দাসীর। ওই রকম ভাবে নর্তকী কন্যাদের সঙ্গে 

এল'-এক জন আগে আগে, আর কয় জন পিছনে ; তার পরে তাব! চ'লে গেল। নযজন কন্ত। তখন এসে রাজাব 

সামনে দাঁড়ল”-_তাদের দৃষ্টি তখন 9 সেই ভাবে নিজ নিজ পদতলে নিবদ্ধ । 
প্রাচীন ভারতে ৃত্য-কলার খুবই উৎকর্ষ হ'যেছিল, এ কথা আমর! সকলেই জানি। গান আর বাজনাব 

মতন নাঁচ-ও দেবার্চনায ব্যবহার হ'ত। নাঁচকে বাঙলাদেশের বাউলের। “দেহেব-গান” ধালে বর্ণন। ক'রেছেন। 

নাচের উন্নতি এদেশে কতখানি হ'ষেছিল, ভাবের প্রক।শ বিষয়ে নাচকে কতটা সহাক ব'লে লোকে মনে ক'ব, 
তা "ক্ষিণে তামিল-দেশে চিদম্বরম্এর মন্দিরের গোপুরম্ ব৷ তোবণ-দেহলীর গাংত্র উতকীর্ণ ৃত্য-ভঙ্গীর শত-শত 

প্রস্তরচিত্র থেকে বোবা মাঁষ। আগে ভারতবর্ষে ভদ্রঘরেও নাঁচ প্রচলিত ছিল, যেমন গুজরাটে এখনও আছে-__ 

গুজরাটের অতি মনোহর গর্বানাচ। রাজার মেষেবাঁও নগবের দেবালফপগ্রাঙ্গণে নৃত্যভঙ্গে কন্দুক-ক্রীড়। ক'রতেন, 

দশকুমার-চরিতের মতন বই থেকে এ-সব কথ! জান্তে পারা যাঁয়। এখন সে-সব কথ। অতীতের স্বপ্ন হ'য়ে দাড়িয়েছে 

মে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেষেদের নাচের প্রথা ভাবতবর্ধ থেকে ঘবদীপেও যাঁয়। ওখানে মন্দৰির- 

প্রাঙ্গণে দেববিগ্রহেব সামনে সাধাবণ নতকীর ব| রাজ্অন্তঃপুরিকার ব। অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের 

ব্যবস্থা হ'ত--এই নাচ দেবপুজীর 'একটী মনোহর অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ত। শতাব্দীব পর শতাব্দী ধ'রে এই রীতি 
চলে আসে-_ঘবদ্ীপে ভারতীয় নুত্যকল! একটা বিশিষ্ট রূপ পেকে দাড়ায়, যেন একেবারে পূর্ণতায় এপে পৌছায়। 

ইন্দোনেশীয় বা মালাই জাতির মধ্যে নৃত্য-ই ভাবের এক চরম অভিব্যক্তি হযে দীড়ায়। কিন্তু নৃত্যের মূলস্ত্রগুলি 
ভারতেরই ; কারণ, হাতের অনেক ভঙ্গীকে এখনও এদেশে "মুদ্রা" বলে। প্রাচীন ভাঙ্বর্ষে_যেমন বর-বুদছুরের গায়ে 

উৎকীর্ণ খোঁদিত-চিত্রে নাচের 'অতি সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া যায়। যবদ্ধীগীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একটা 

অনিন্দ্য-স্থন্দর পুষ্প--দেবতার অর্চনাতেই মুখ্যতঃ এটা নিবেদিত হ'ত । পরে কালধর্মে যবদ্ীপে সব বদলে গেল-- 
মুললমান ধর্ম এল", কাব্য-সঙ্গীত সৌন্দর্ষ-কলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব-সেবা হ'ত তা৷ একেবারে বন্ধ 
হ'য়ে গেল। মন্দিরগুলি আর পৃক্গাস্থান রইল না, পরিত্যক্ত হ'ল, দেববিগ্রহ দূরীভূত হ'ল। কিন্তু যবদ্বীপের 
রাজার! ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেও নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটা আর ছাঁড়তে পারলেন না। তারা নিজেদের 

রাজসভার শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাঁচ বজীয় রাখলেন-_-এর ৮80160) বা ঠাট ঝা 

পুরুষাম্ুক্রমে প্রাপ্ত রীতিকে বর্জন করলেন না। আগেকার মত্তই রাজাবরোধের রমণীগণ বা রাজকম্াগণ নাচের 

চর্চা ক'রতে থাকলেন, আর রাজার সামূনে, বা কখনও-কখনও রাজাদেশে রাজার অভ্যাগতদের সামনে, নিজেদের এই 
অপূর্ব শিল্প-কল! দেখাতে লাগলেন। 



যবদীপের রাজবাড়ীতে নুতাদর্শন ৩২৯ 

ফিরতি পথে শুনলুম, এই কারা$-পান্দানএর পাবতা-অঞ্চল বহু স্থলে হগম-আব সেখনে এখনও 
হু ঘবদীগীয় লোকের! বাস করে, মুসলমান ধম”আব ডচ্ শাসন এখন* সেথানে পৌছাযনি। যবদ্বীপীএদেৰ মধ্ধো 
নসলমান ধর্ম প্রচার লাভ করতে থাকুলে, আনেক হিন্দু এইখানকাব পাহাডে' অঞ্চলে আব পর্ব যবন্থীপে তৌসাবি 

এঞ্চলে আর বপিশ্বীপে গিয়ে আশ্রম নেম। কাবাপান্দান-এ এব বাইাবেব কাউকে বডে। যেতে পয না, 
নিজেবাও বড়ে। একট| বাইবে আসে না, তাই এদেব সম্বন্ধে ঠি খববটী কেউ শি পাবে ন|। কবে এব। 

এগন৪ বলিদ্বীপের আর তোসারিব হিন্দুদ্বে মতন আদ্ধাদি গলঠান কবে, আপ এদেব একটা প্রধান পর ব| 
পূজানুষ্ঠান আছে, এদের ভাষাম তাপ নাম হচ্ছে 5৯০10011107 বা 5১000011000) এ!সামিনা। বা আমামিশা | 

নধনগরে। বাপলেন। কেউনকেউ মনে করেন থে এটা সংস্থত আঙমের শে এপ শ্ংশ হবে এই অনেক 

দকপ কিঃ তা] বাউবেব কেউ ভালে। করে বাল্তে পাবে না| 

বিলে সন্ধাব দিকে আমাব একটা বক্ত। ছিল, স্থানীঘ 55 প্রনেগনণ্ট মাঁগাবদের শেখাবার হঞ্খুনে। 

এ(থিনিকেতন নিছ্ভালন আব শিক্ষার পিষুদে ববীন্দনাথেব আভিমত। আদর আব প্রঘোণ, এই ছিল প%51ব 

পিষঘ। দ্রেউএস্ ধোভাষীব কাজ কারলেন। জন আনা শোক শিনে আতদল ১ এব মণো বশীর ভাগই ৮৮. 

/এনে আব পুকম,এই উক্কুলেব ছ।ত্র-হ।্ী; আব পিছনের বেপ্ধিপুপিতে ছিল ভনকতিক সবদীপা কব । 

আন ব্রি নট। থেকে পীণে-এগ|বোট। পবন্থ কবিকে শিনে স্থানীব 1010২01071)0-4 সভা] হাল কপি 

৭ভ5| দিলেন, বাকে তান তদ্গম। কারলেন। বিধঘ ছিল গতিতে জাতিতে মগ] পপ সকার সমাধান 

*নতব্ কি ভাবে কাবেছিল। আ।জ সকালের ঘোবাখুবিণ দকণ করিব শরীর এআটেই ভালে ছিল না, কিছ 

(এনি নিজের স্বাভাবিক অন্তমূখিভাব সর্গে বিষঘটাৰ আলোচন। করেন | ইন্দোনেশীন গতির হাতা তে? 

[ষ্ট(ব বিরোধী কঙতকপগ্ুপি ড৮ ব্ক্তি মাছে-কবিব গালোচা বিষণ আব ছার আলো চনানবীতি এবার হন হবে 

এালে। লাগে নি। 

১৬ নেপ্েপ্বর *এাণাণ। 

সকালে গ্রাতরাশের সনঘে মঙ্কুনগরের বাড়ীতে আধা নাচেব আসব বসল। দে ছটা মেয়েকে এই ছহিন 

দিন নাচতে দেখেছি, তার। আজ পুরুষেব পোষাক পাবে 91710) বিরে্ নাচ দেখালে | মেখোদের দ্বাব। যঈ-বি গ্রহ 

সংক্রান্ত নাচ, এটা একটু অদ্ভুত ধরণের লাগল। তার পর মন্ঈনগণোল ভাই গঠোখকচেব কুমির তার 

শৃত্যাভিনয় দেখালেন । 

ডাক্তার 4/1/৮5)01)) ইটারহাইম বলে একটা ডচ্ পঞ্ডিতের সঙ্গে মাড় আলাপ হণ । মবদ্ীগীঘাদের জগ্য 

এখানকার একটা সরকারী ইন্ছুলেব মধাক্ষ ইনি । এই ইঙ্গুলে ভাষ) সাহিত্য, ইতিহাস, কণা হত্যাদি বিশেষ কারে 

শিক্ষা দেওয়া হয়। যবদ্বীপে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় হঘ নি; উচ্চ শিক্ষা, বিশ্ববিষ্ঞালিখের উপাধি, শিক্ষা প্রতিটা) 

এই সব পেতে হলে যবদ্বীগীয় আর অন্য ইন্দোনেসীয় ছাত্রদের এখনও হলাগ্ডে অথবা! ঈউবেপেব অন্য দেখে ঘেতে 

হয়। তবে ডচ্ সরকার শীদ্বই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ক'রবেন। বাতাবিয়াব গাইন পাবার ভন্য এক 

সরকারী বিদ্যালয় আছে, সেটাকে নিয়ে এই নব-প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্ভালবের আইন-বিভাগ গঠিত হবে। 

বাতাবিয়ায় একটা মেডিকাল ইস্কুল হ'ল, ভার থেকে চিকিৎসা-বিদ্যার বিভাগ হবে। বাশু$২এ একটী সায়েন্স- 

কলেজ বা ইস্কুল আছে, সেইটাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগ হবে। আর শরকর্ততে ডাক্তার ষ্টটারহইমের 

এই ইস্কুলটাকে অবলম্বন কারে সমগ্র ইন্দোনেসিয়ার জন্ত একটা আর্টস্কলেজ হবে। ্টটারহা ইন সুবক, নিজে 

সংস্কত জানেন, শ্বীপময় ভারতের ইতিহাস আর প্রত্বতত্ সম্বন্ধে তার লেখা) প্রধান প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হয়। 

৪২ 
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তার ইচ্ছা, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্ভালয়ের এই আর্টস বিভাগে [ঞেঘা “কবি? ঝ। প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষা পা? 

সঙ্গে-সঙ্গে যাতে সংস্কত-ও শেখানে। হয়। পরে আমি এর ইস্কুল দেখে আসি, আর দেখে ভারী চমক; 

লাগে। ডাক্তার ইটারহাইম এখন বলিদ্বীগীয় প্রত্থতব শিয়ে কাজ ক'রছেন। বলিদ্বীপে কতকগুলি পুর। 5" 

সংস্কৃত অনুশাসন পাওয়। গিঘেছে» সেগ্তলির সম্পাদন-কার্ধে তিনি এখন নিযুক্ত । ভালো সংক্কত জানেন এম" 

ভারতীয় পঞ্ডিতের সাহাষ্য পেলে এই কাধ সহজ আর হুন্দর ভাবে হয়, এই কথ| তিনি আমাকে ব'ল্লেন। 

অল্পক্ষণের মধ্যে সমধিত্ব-হেত আমাদের আলাপ বেশ জ'ম্ল। 
আগামী কাল স্থানীর বিশিষ্ট যবদীগীষদেব আহৃত একটা সভায় কবির কতকগুলি কবিত। পড়। হবে_বাঁকে-ন 

সঙ্গে পরামশ ক'রে আমি 'কিথ| ও কাহিনী'-র এই কবিতাগুলির ইংরেজী অন্ঠধাদ ক'রে দিলুম__'অভিসার,মূল্য-প্রাপি, 

স্পর্শমণি, বিচার' | বাকে এগুলির ডচ্ অনুবাদ ক'বলেন, তার পরে ঘবদ্ধীগীয় ভাষায অন্তবাদ ক'রে সভায় পড়। হাবে। 

সদ্বংশীয যবদীগীঘ মেয়েদের জন্য এই শহরে ৬০) 10০1৮531০91 নামে একটা খিদ্যালিয় ক'বেছে, 

মস্কুনগবে। এই বিদ্যালবেব একজন পৃষ্ঠপোষক | কোপ্যারব্যার্গ বিকালে কধিকে সেখানে নিদে গেলেন, 

সঙ্গে আমরাও গেলুম । ছোটে। ইস্কুলটা; সম্থস্ত ঘরেব ২৫।৩গ্টা মাত্র মেয়ে পড়ে, বছর বাবে! থেকে যোলে। 

পস্ত বয়সের ; বোৌভিংস্কুল, একটামাত্র ক্লাস, মাসে ২৫ গিল্ডাব কারে বেতন। প্রধান শিক্ষযিত্রী একজন 

বধিয়সী ডচ. মহিল। _ ভারী অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার এর । আর একজন ডচ. শিক্ষযিত্রী আমু”, আর যবদ্ধীপীৰ 

ট্তী ১৩ তে লসর 

শুরকর্ত ফান্-ডেফে্টার কন্যাবিভ্যালয় 
শিক্ষয়িত্রী একজন আছেন । যবদীগীয় ভাষা, ভচ. ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ছবি-আকা, বাতিক-কাপড় তৈরী করা, 

সেলাই, রাম্া__-এই সব শেখানো হয়। যবদধীপীয় ভাষ। পড়াবার জন্য একজন পণ্ডিত আছেন। মালাই ভাষা 
এদেষ আলাদা ক'রে শেখানো হয় না। মেয়ে-কয়টাকে দেখে আমাদের দেশের মেয়েদের মতন লাজুক, শাস্ত, নম আঁর 

এ চে 
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»বা.বলে মনে হল । বড়ে! ঘরের মেয়ে অনেকেই, তবুও দা-দাসীব পাট এখানে বেশী নেউ, গৃহকম কাপড-কাচা 
£তযাদি নিজেরাই কবে। ইক্ষুল-বাডীটী খুব বডে। নয, তবে গাছপালা টারিদিকে বেশ আছ । মাঝেকাব একট। 
কড়া ঘর নিয়ে এদের “ডমিটরী' ব। শোবার ঘব। শিক্ষধিত্রী আমাদের সব দেখালেন-_বিলাসিত। কিছুই 

নই, তক্তপোষের উপরে লাদ| মাতিবই হচ্ছে এদেব বি্ানা, কিন্ত সব পরিষ্কার বব্-নক্য হকৃহক বাবুগে। 
ধন একট বেশ শুচিতার আব-ভাগ্যার মধ্যে ইঙ্গুলটা | কবিব চমহকাব শাগ্শ- মঙ্কানগবো আাধ তাৰ বঙদব 

এই রকম ভাবে দেশের 'প্রাচীন সাহিত্য আর শিল্পে সঙ্গে জড়িত, বিল।মিতাবগিত উচ্চশিঙগ। দেবার চেটাকে 
খবই সাধুবাদ দিলেন । 

মাজ বিকালে জুইফুলেন গন্ধঘুক্ত চ পান কণা গেল-এই চ। নাকি খাল মবদ্বীপেই হণ চযের সঙ্গে 
শন্যতম উপকরণ ঝ| অন্থপান ছিপ-শকবকন্দ আলু সিদ্ধ, নাবকল দ্ধ আব সাগ্তদ্ানাব স্দে “দেখেন এক রকম 
গুড দিয়ে তৈরী পায়স-_-এটী এদেশেব 'একটী সুথাছ্য | 

প্রথম রাত্রে মঙ্থনগবোব প্রালাদেব ভোটে। মগ্চপে ছাযাচিঘসহযোগে আনার বর্তি। ভাল, হাবতেন [১৫- 

এল ট টাণত1হএ ০125 আশ শিল্পের ইতিহাস বিষঘে। কবি ছিলেন, মঙ্কুনগবে। নিজে চিলেন। ৪ 
মার ছবিগুপি দেখান, আর মামার ইংবেজী বক্ততাব ডচ্ আনব করবেন ৫দউএস। আঙ্গণগণে। শিদেপ ভন 

পর্ধাশেক আত্মীয় আব বঙ্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'বেছিলেন। 

আহারাদির রী রাজকুমার 10050177)16)006) কুহ্নাযুন-ব বাডীতে নবদ্ধীপেপু বৈশিঞা, 21৭11 411৬নম 

নখতে গেলম। এই জিনিস হচ্ছে বিখ্াত ড717010 [১0দা 'ওআাইমা ॥ প্বপ্রাচীন ইতিহাসের কাহিনা 

নিয়ে ছায়াভিনযঘ। এই জিনিসটীর সন্ধে কিছু বল! দবকাব | 

২৩। শুরকত তে ছায়া-নাটক দর্শন 

যবদ্বীপের সংস্কতিণ উদ্যানে একটী সুন্দর পুষ্প হচ্ছে ৬7171) 10016 প্রম[ইঈগাও পুগিহা ল। পুচালেব ছাগ। 

নাটক। সংক্ষেপে দ্িনিসটী এই; নাটকেব পার্র-পাত্রীদের চামডারকাট! মাত বছণি নিনে প্রদর্শক একটা সাদ 

পরদার সামনে বসেন ; প্রদর্শকের সনে, মাথাব উপরে, একটা আলে| থাকে, এই আলোব বশ্ি পবদাধ সামনে পর 

পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদ। পরদার উপরে ছায়ার সুষ্টি করে, পবদার পাবে ছায়। দেগ| দা পুভ়পঞ্চপির হাত 

নাড়াতে পারা যায়। আর প্রদর্শক মুখে-মুখে ঘটনািলীর বর্ণনা পাঠ কবেন, ব| পার-পাহীদেব কথ। অঠিনয়েব ধরণে 

নিজেই বলে যান। এই রকম পুতুল নিয়ে ছাঁয়াবাজীর নাটক অত্যন্ত সবল আার ছেলে-মানধী বাংপাব বলে মনে 

হবে, কিন্তু একে অবলম্বন ক'রে ঘবদ্বীপে একটী বেশ বড়ো আর বৈশিষ্্যময় শিল্প-কল| গাডে উঠেছে 

যবন্ধীপে এই রকম ছায়|-নাটকের উৎপত্তি কি কারে হ'ল? এর! ঘে চামড়াঘ-কাট। পুড়ল ব৷ ছবিগুলি 

ব্যবহার ক'রে সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভূত ; ওআইয়া$-এর পুতুলের চেহারায় যবদ্বীপে মানববেত-চিত্রণে অত্যন্থ 06106 

বা বিসদৃশ ঢঙ এসে গিয়েছে, ছবিগুলির হাতি-প| সব লিকৃলিকে সরু ক'রে তৈরী কর! হয, নাথাটার সমাবেশ৪ 

অদ্ভুত; আর পোষাক-পরিচ্ছদ পরণের ধরণও অস্ভুত। প্রথম দর্শনে, এ জিনিসের সঙ্গে পরিচয় নেই এমন লোকের 

চোখে সবটা জড়িয়ে" দেবতা বা৷ মানবের মৃতিগুলিকে ভূতের ব| বাঙ্গচিত্রের মৃতি বালেই মনে হবে। কেঘন কারে 

এই বিসনৃশ চরের মৃষ্তির উদ্ভব হ'ল তার ক্রমবিকাশ বোঝ! কিছু কঠিন নর; 10৮-রচিত এই ছায়-নাটক বিষয়ক 
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বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানে। হযেছে, কেমন কারে খ্ীষ্টীয় নবম শতকের প্রান্থানান্-এর ব্রঙ্গ।বিদ- 
শিবের মন্দিরেব বাস্তবান্রসাবী শিল্পের দেবমৃতি মান্তে-আস্তে ব্রবোদশ শতকের পানাতারান্এর শিল্পে বিশিষ্ট উ্গ 
পেয়ে অনেকট। অন্য ধবণেব ভা দাডাল” "আব তারপরে ধীরে-দীরে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াও-এর সঙ্গ ত-৫ 
কিম্ত,ত মৃতি পেষে ব'সল। মৃতিগুপি অদ্ভুত হ'লে, তাদেব মধো একট! কল|-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, 

আর দস্বর-মতন তাদের 1০0100৮10) ব। মৃতি-নির্ণয-বিদ্ভা৪ আছে । চামড়। থেকে কেটে লাল নীল আন 
সোনালী ইত্যাদি নান। উজ্জল ব$ লাগিধে" এগুলিকে দেখতে খুবই জমকালে। কর। হয , দুদিকে বও লাগাঁনে। হয-_, 
প্রত্যেক রঙের, দেহেব প্রতোক ভঙ্গীটাব একটী বিশেষ অথ থাকে । মোষের সিঙেব ব| বাঁশের কাঠির তৈবী সক 
হাতলে মৃত্তিগুপি আটকানে। থাকে, আর পুথক্ আর ছুটা সরু কাঠি দুটা হাতের সঙ্গে লটকানে। থাকে, তাঁব দ্বাব। তাত 

নাড়াতে পার। যাঘ_্াধ আর কম্পুইয়ে কাট। হাত কন্ত। দিয়ে জোড়া খাকে। 

কি রকম ভাবে এই আদিম অবস্থার নাটক ঘবদ্বীপে এতট! গ্রচাব লাভ করে ত। বলা যায না। পুতুল-নাচ-. 
দড়ি টেনে পুতলেব হাত পা নাড়িনে নাটকের খেল! দেখানে। যবদ্বীপে এখন? প্রচলিত আছে, আর মান্গষেব দ্বাবাৰ 
স্বাভাবিক মুখে অথব| মুখস-পর| মুখে অভিনীত ন।টক-৪ খুব হয়, কিন্তু এই এমাইযাও-কুপিং-এব লোঁকপ্রিঘত 
কিছু কমে নি। 

এ জিনিস ভাবত থেকেউ ঘবদ্বীপে গিয়েছিল ব'লে অন্থঘান হয়। সংস্কত নাটকের উৎপত্তি সন্দ্ধে কতকগুলি 

ইউরোগীয় পণ্ডিতের মত এই থে, ভাবতেৰ আাদি নাটক হ'ত পুতল-নাচ আব ভাঘ।-নাট্যকে জবলঙ্কন কারে। 

পুতুল-নাচের সঙ্গে মান্তষেব দ্বাব৷ অভিনীত নাটকের একটা ঘোগ নে ছিল, ত। সংস্কৃত নাটকে শ্ত্রধাব শব্দই ষেন 
ইঙ্গিত ক'বছে-সুত্রধার' অর্থে, ধে পুতুল শাচাবাব স্থতে| ব| দডি ধ'বে থাকে, তার পরে অর্থ দাড়াল"__-যে নিলেই 

অভিনয কবে। তবে ছাযা-নাটক' এই শব্দটা সংস্কতে আছে, আব সম্ভবতঃ এর দ্বার। পুতুল ব। ছবিব ছায়।র সাহাখো 
অভিনয় সচিত হয। কিন্তু সংস্কৃতে যে ছুই চারিখানি “ছায়।-নাটক' আছে, সেগুলি ঢের পবের-্ীষ্টীঘ ১০০৭-এর আর 

তার পবেকার। যেসকল পঞ্ডিত মনে কবেন যে, সংস্কৃত নাটকেব গুল এই ছানা-নাটক, তার! পতগ্চপির মহাভায্ের 

একটা উক্তি নিষে নিজেদের মত স্থাপন করবার চেষ্টা! কবেন, তবে তাব। এই উক্ভিটীকে যে-ভাবে গ্রহণ করেন, অন্য 
পণ্ডিতে তার আপত্তি ক'রেছেন। আমার মনে হম, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল-নাচের সঙ্গে কিছু 
পরিমাণে জড়িত থাক! সম্ভব , কিন্তু যবদ্বীপীয় ৪আইঘাঙ৬-এর মত পুতুলের ছায়| দ্বাব। অভিনয়_-প্রাচীন বাপার নয়, 

অর্বাচীন যুগেরই বাপার; খ্র্টীয প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভাবতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত 
থেকে ইন্দোচীনে (শ্তামে আর কঙ্োজে ) যায, যবদ্বীপে ঘা, ওদিকে আরবদের দেশ ইরাক আর সিসরেও যায়, আর 

তুকীরা৪ এই জিনিস পরে নেয, যবদ্ীপীয়দের ওআইয়ঙ-এর মত শ্যামদেশে ও ছায়াভিনয়ের জন্য চামড়ায়-কাট। ছবি 

বাবহারের রেওয়াজ আছে , আর ইরাক মিসর আর তৃর্কদেশেও খ্ীষ্ীয় চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতকের চামড়ায় কাট। 

মৃতি আর অন্য চিত্র পাওয়! গিয়েছে । ভারতবর্ষে বোধ হয এ জিনিসটা ততটা লোকপ্রিয় হ'তে পারে নি। 

বেশীর ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর 1১)041 'পাঞ্জি অর্থাৎ প্রাচীন যবদ্বীগীঘ রাজকাহিনী অবলম্বন করে এই 
ওআইয়াঙ নাটক? মহাভারত রামায়ণ অবলম্বন ক'রে যে ছায়া-নাটক হয় তার নাম 28100 1১০০৮ “ওআ ইয়া 
পূর্ব । যবদ্ধীপে রামায়ণ মহাভারতের এতটা লোকপ্রিয়ত! অনেকটা এই ওআইয়াঙ পূর্বের লোকপ্রিয়তার সঙ্গে জড়িত। 

ওআইয়াও-কুলিংএর উপর ১৩৩৬ সালের আশ্থিন মাসের 'প্রবাসী'-তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটা 
তথ্যপূর্ণ সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাতে ওআইয়াউ-এর মুত্তির একটা তে-রঙা ছবি আর অন্ত ছবিও আছে। 

১৬ই সেপ্টে্র রাত্রি সওয়া-নটায় কবির সঙ্গে আমরা রাজকুমার কুহুমাযুধর বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীটী খুব 
বড় ব'লে মনে হ'ল না। ছোটো-থাটো একটী “পেগুপো” বা মণ্ডপ, সেখানে ওআইয়া৬-এর সরঞ্াম সা্গানে! 
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ডচ আর ফরাসী বলেন। 
পরিচয় হ'ল, ভদ্রলোক পনেরো বছর হলান্ডের লাইডেন নগরে ছিলেন, 

1001)9 
রাজকুমার কুক্ছনাযুধ'র "সার একটা নাম শন্পু 4710 

'জাতিকুন্থুম” নামে আর একুজন রাজকুমার ছিলেন। 



৩৩৪ দ্বীপময় ভারত 

'অজুন। প্রযুক্ত ডাক্তার রাজিমানএর কথা আগে বলেছি, ইনি দেখতে এসেছিলেন; আর মন্কুনগরোও 

এসেছিলেন । 

পেগুপোটা জুড়ে ওআইঘাওএব আসর। বাড়ীর অন্দরেব একট| হল-ঘর আর পেগুপোর মাঝামাঝি, 

সুন্দরভাবে খোদাই-কর| কাঠের ফেমে বডে। সান। চাদর একথান। আট। রায়েছে। ভিতরের দিকে ভিতর-বাড়ীব 
হল-ঘরে বসে মেয়ের, আর বাইরের দ্রিকে পেগুপো-তে বসে পুরুষেরা ছ'দিকে বাসে লোকে চাদরের উপব 

ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখতে পাঘ। বাইরেব দিকে পরদার সামনে মাঝামাঝি জায়গায় 1))12 'দালাও ব| 

কথকের আসন ; দালাও-এর মাথার উপবে ঈঘং সামনে, উপর থেকে শিকলে ঝোলানো খুব কাজ করা পিতলেব 

একট! বড প্রদীপ । দালা-এবর ডাইনে বায়ে তই পাশে পরপর সঙ্গে লঙ্কালম্থি ক'রে বাথ! ছুটে! কল।-গাছের গুড়ি; 

তাতে প্রায় শ' দেডেক 9আইরাঙ-এর মৃতি রাখ।-মৃতিগুলিব শিঙের ব। বাশের কাঠির হাতল কলাগাছের গায়ে 

বিধিয়ে, সেগুপিকে খাড়। কারে রাখ হাধেছে। দালাঙ-এর পিছনে তার দোহার গাইযেদের আর বাদকদের দল, 

গামেলান্ বাজন।, আর ঢোল, সারেঙ্গী এই সব বাজন। | 
স্বাগত শিষ্টাচাবেব পবে আমব। ব'সলুম | শ্রীধুক্ত রাজিমান আর মন্কনগবে, 'এরা ওআইয়া৬এর পুতুলের 

সব ব্যাপার আমাদের বুঝিষে' দ্রিতে লাগলেন। মৃত্তিগুলি ছুই ভাবের কারে কাটা হয়, দেব-প্ররুতিক পাত্রের 

আর অস্থর-প্ররুতিক পাজ্জেব। দেব-প্রকৃতিব পাজের নাক সরল ভাবে আক। হষ, অস্থর-প্রকৃতির পাত্রের 

নাক উচু দিকে যাঘ। মুতিতে ঘ।ড কতট| বীকা, তাব উপর পাজ্রের মনোভাব নির্ভব করে; সাধারণতঃ যে ভাবে 

ঘাড় বাকানে। হয তাতে নিবিকার-ভাব দেখানো হয়, একটু বেশী ঝুকানেো। খাকার অর্থ বৈরাগ্য-ভাব, একটু 

উচু থাকার অর্থ বীরত্ব-ভাব। যখন পাত্র ক্রোধাবিষ্ট হন তখন কালে! রঙে রঙানো পুতুল বার কর হয়, অন্য ভাঁব- 

৮ ১ লাশ পি্পাপাক্পপাপাপপপপাসপাপিপা পাশা পিিশিশি শীশিপপীপীপি ০ সালা | (পাশা তি শি শীটিক শিপ পশিশাত শপ পাপী তাপে পাশপাশি ৮৯ এাশীটিত ৮2৮৯ 

পা 

০ পিপিপি ৯ ৬১৩ আপা পবা ও পপ গস 

তিনটা-'ওআইয়াং' মুতি 

বিশিষ্ট হ'লে লাল রঙে ব সাধারণ গায়ের সোনালী রঙে। এইরূপে একই পাত্র বা পাত্রীর জন্য নান৷ রকম মৃতি থাকে; 
ঠিক ভাবোপযোগী মৃত্ি বার ক'রে ছায়াভিনয় করে । এক অঙ্জুনের চিত্র-বিচিত্র রঙের পাঁচ রকম মৃ্ঠি আছে। অবশ 
ছায়া-নাট্যে এত রঙের সমাবেশের কোনও সার্থকতা থাকে না, কিন্তু তবুও এই সব খুঁটি-নাটা ওআইয়া্ড-মৃত্তির 
অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাড়িয়ে গিয়েছে, দালাও-এর দিকে যে দর্শকরা থাকে সেগুলি তাদের দর্শন ও আলোচনার 
বিষয়ে হ'য়ে ওঠে। ডাক্তার রাজিমান আমায় জিজ্ঞীসা ক'রলেন, ভারতবর্ষে নাটকে বা ছবিতে ভীমের 



শুরকত তে ছায়া-নাটক দর্শন ৩৩৫ 
নি সপ পা তর তরল 

পরিধানের কাপড় কি রঙের করা হঘ? আমি অবশ্ত একখ| জানতুম নাঁ ভীমের কাপের কোনও বিণেষ 
রঙের ব্যবস্থা আছে কি ন।; এখন, অন্ততে| আমাদের বেশ-কারীরা, কি যাত্রাধ কি খিষেটাবে,। এ [বিষয়ে নিবঙ্ুন | 
ডাক্তার রাজিমান ভীমেন্ পআইযা$-মূতিটা দালাও-এব কাছ থেকে নিধে আমান দেখালেন__ভীমেব পাবিধেধের 

রঙ দেখলুম, লাল আর সবুজ চৌক| ছক-কাটা। এই লাল আর সণজেব 1 ব| ছক হচ্ছে খবদীপে পাযুণ 

রও, ভাঁম আর হন্মান হচ্ছেন পবন-তনয, বাধুব পুত্র, তাই এদেব কাপড়ে এ বের ছকেব পাবস্থ। কর। হয়। আন্ট 
অন্য দ্েবত। আর পাত্র-পাঞী সম্বন্ধেণ এই বকম বিশেষ বণ 'মাৰ টিঞ্চেব নিদেশ ছমইয়াডমৃতিগ্রপিতে কব 

হয়। দেবতার। আর ধযিব মাটাতে প| দেন না, তাব| শূন্যে বিচবণ কাপতে পাবেন, তাদের এই পিঙতি খাবা 

জন্য ওআইয়া৬মৃতিগুলিতে দেবতা আব খযির চিত্র হ'লে পাথে গুতো একে দেনগাব নীঠি আে। বটাপ' 

উইন্, বটার? গুরু, বটাব' ব্রমণ, অথাৎ উট্টারক বিধু গুক্ ব| শি, গাপ ব্রা, এব দেবহ| বালে জনে। পারে 

আসেন। শিবেধ মৃতি দেখলুম-উপবি& বুষেব উপবে মহ!দেব আমীন, চুক কিছ পাদে কান বের নাগব 
জুতা । মুতি অনেকগুলি কারে থাকে, রামামণ 

মহাভারত এই দুইটা পালাদ জডিয়ে' প্রা 

আড়াই-' মুতি থাকে । খালি পাত্রপাথীর 

মৃতি ছাড়। আখ্া।ঘিকাঘ বর্ণিত পশু-পক্ষীব-ও 
ছবি থাকে, যেমন রাম(যণের হ্বর্ণমগের- কিন্তু 

এগুলি সংখ্যায় কম। বড়ে। গল্পের এক-একটা 

পাল| বা অধ্যায় শেষ হ'লে, পাখার মতন করে সবে 
| ডি 77 কাটা একটী ছবির ছায। ফেলা হয, তাতে ২ 

৫ 
৬ গমের িসে 44 ্ র্ ২.৮ 7২2, 17, 

মরুপর্বত, বৃক্ষশ্রেণী, নদী ইতাদি আক। থাকে, (710 
2 
রঃ ৫, ৮০৭ হিপ এটাকে 0094)061 গুড" ব। পবত' বলে । 

কবিকে গৃহস্বামী কতকগুলি বাতিক 

কাপড় উপহার দিলেন । ছাষানাটক আর্ত 

হ'ল। অন্য সব আলে নিবিয়ে” দেওয়! হল, 

খালি পর্দার সাম্নেকার প্রদীপটী জ'লতে লাগল । 

দালাঙ ব'সে-ব'সে গুরুগন্ভীর স্বরে তার কথ। 

ব'লে যেতে লাগলেন, আর পুতুল তুলে নিয়ে, 

নিয়ে তাদের ছায়া পর্দার ফেলে, অভিনয়ের 

মতন তাদে পরিচালনা ক'রতে লাগলেন । 

আজকের পাল! ছিল “কীচক-বধ” | দালাঙ- 

এর বলবার ভঙ্গীটুকু বেশ সুন্দর লাগছিল। 

মনে হ'গিছিল, তাঁর ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত 

শব আছে। একাধারে কথা, কথোপকথন 'নুডং-এর প্রতিকৃতি 

আর গান ছিল। সব সমরটা দালাঙ-এর কথার পিছনে-মুছু ভাবে গামেলানের টু-টাং দ্বনি একট। পটভূমিকার 
সি ক'রে চ'লছিল। মাঝে-মাঝে দালাউ-এর গানে যোগ দিয়ে ঘন তীর দোহারর। গেয়ে উঠছিল, তখন বাজনার 
মান্রাও উচ্চ হয়ে উঠছিল। 



৮৩৩৬ দ্বীপময় ভারত 

আমর| দাল। ৬-এর দিকে ব'সে দেখ ছিলুঘ । তাতে করে আমর! গাধক-বাদকের দল, বঙীন ওআইয়াঙ মুদ্তি 
পরদায় মৃ্তির ছায়া,__-পবদাব সাগনেকার প্রদীপের আলোয সব কিছ দেখতে পাচ্ছিলুম ॥ খানিকক্ষণ পরে আমাদের 
পরদার গদিকে নিয়ে গেল। সেদিক্ট| অন্ধকার, প্রদীপের আলোটাও নেই, কিন্ত এই ছাঞ-নাট্ের সার্থকত। 
বোঝ। গেল। বাস্তবিক, 'এদিকে খালি ছাঘাঘ হওয়ায়, মৃতিগুলিব বিসদূশ ভাবট। যেন বেশ মানিযে' যাচ্ছিল। 
আমাদের যবদীগীম বন্ধুর বললেন দে পরুদাব ও-দিকে, দলাঙ ঘে-দিকে বাসে পাঠ কারে-কা'রে মৃত্তির ছায়া ফেলে 
ঘায় তার উল্টো, দিকেই, প্রাচীনকালে দর্শকর। বাস্ত, তার পৰে ক্রমে দালাঙ-এর দক্ষতা আর তাব মৃত গুলির 

&7 0 
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ছায়ানাটযে যবনিক।র সম্মুখে 'দ।লাঙ' বা বথক-হত্রকারের স্থান 

সৌন্দর্য ভ।লে! করে দেখবার জন্য পুকষের| দালাও-এব দিকেই বসতে আরম্ত ক'বলেন, মেষের। কিন্তু ঠিক দিকেই 

র'ষে গেলেন। এখনও ঘাব। মাইয়া এব প্রকৃত (সীন্দর্ষ উপভোগ ক'বতে চান, তার। ওদিকে বসেই দেখেন । 

বাতি বাঝোট। পথণ্ত এই ছায়া-নাটোর ব্যাখা আব তাংপর্ধ শুন্তে-শুন্তে আর গামেলানের তালে গান 

আর পাঠের মধ্যে ছাঁঘাচিত্রগুলি দেখতে-দেখতে বেশ কেটে গেল। এদের দেশে প্রচলিত মহাভারত-কাহিনী আর 

রামারণ-কাহিশীও মূল সংস্কৃত কাহিনী থেকে বহু স্থলে ব'দলে গিয়েছে, তবে খুব বেশী রকমে ওলট-পলট কিছু হয় 

“নি। সে-সব বিষয়েও ছু চারটে খবব পা€য়। গেল--আর সে-সব বিষযে ডচ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের! ইতিপৃ্ব অনেক 

থা লিখেও গিয়েছেন । 

এই ওআইয়াউ-কুলিং নাট্যের মজলিসে [)৮ [381101501) ডাক্তার বাউদিশ, ব'লে একজন অস্ট্িিন ভ্র- 

লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি এখানকার কারাগারের অধ্যক্ষ । ভদ্রলৌকটী হিন্দু ধর্ম আর দর্শন সম্বন্ধে বেশ 

শ্রদ্ধা আর আগ্রহ পোষণ করেন দেখলুম | ইনি নিজে কিন্ত রোমান-কাথলিক । আমাদের রামকুষ্চ মিশন সম্বন্ধে 
খবর রাখেন | বৌদ্ধ বিহারের ব্যবস্থাও এর ভালো! লাগে । ঢাথ1৮) আর 127)0097, ভক্তি আর ভাবুকতাঁ_ 

এই বিষয় নিয়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। | 
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শনিবার, সেপ্েম্বৰ ১৭ই1-_ 

আজ সকালে 1). চা 96০) €:211071015 ডাক্তার ফান্ ঈ্াইন কালেন্ফেল্স্ ব'লে একটা ভদ্রলোকের 
পর্ে আলাপ হ'ল, ইনি সরকারী প্রত্ব-বিভাগের একজন কমটারী_একাধাবে ইঞ্জিনিয়ার, প্রাচীন শিল্পবিৎ, 
ঘৃতত্ববিৎ। এর কথা ভুল্বার নয়। এত বডো বিবাটু বপুব মানুষ আমি আর দেখিনি-যেমন ঢাঙা তেমনি মোটাসোট।-_দেহের দৈরধ্য রবীন্দ্রনাথের মত স্থদীর্ঘদেহ বাক্তিকেও অতিক্রম ক'বে, বিশাপতে তে বটেই। এরর সঙ্গে 
প্রাথানান্ আর বর-বুছুরেব মন্দিরে আর যোগ্যকত্তে পৰে আবও ঘনিষ্ঠ ভাবে ঘেখ। হাযেভিল। যেমন বিপুল- 
কলৌবর, তেমনি উদার খোলা প্রকুতিব লোক ইনি। আমাকে ডাক্তাব ইটটারহাঈমেব ইদুল দেখাতে নিথে গেলেন: 
যে ইন্কুলের কথ। আগে বালেছি। ইস্কুলটার বাবস্থা চমৎকার । ডাক্তাব ষ্টটাবহাইম্ আমাকে নিয়ে সব ক্লাসগুলি 
দেখালেন_-তখন সকাল সাডে-আটটা নষ্টা হবে, সব ক্লাসই হ'চ্ছিল। একটা ক্লাসে যবদীপীধ সংস্কাতি নিয়ে 
আলোচনা হচ্ছে, শিক্ষকের নির্দেশ মতন ক্লাসেব অন্য ছেলে-মেঘেদের সানে দাড়িয়ে একটা ঘবদীপীগ ছেলে দেশী 
শ্বতার ব্যাখ্যা করছে । এর হাতের ভঙ্গীগুলি দেখে একে বেশ স্লশিকিত নাচিবে বালে মনে হাল । ডচ. ভাষ। 
পড়ানো হ'চ্ছে আব একটা ক্লাসে। ছবি-আকাঁও শেখানে। হয় দেখলুম। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়ে। আমাদের 
হাই-ইস্কুলের উট ক্লাসের মত বযসের ছাব্র-ছাত্রীর|। ইস্কুলেব বাড়ীটা বেশ বে, একজন চীনাব তৈবী চীনা 
ধরণের বাড়ী, বাড়ীর ভিতরে চমৎকার একটা বাগান আছে, বাগানে আম-গাছে আম হ'যেছে, আমগুলি পাকবার 
জন বেতের ছোট্র ছোট্ট ঝুড়ী ক'রে বেঁধে দেওযা হয়েছে, সেই অবস্থায় গাছে ঝুল্ছে। শ্রীযুক্ত ঈটারহাইম্ 
ছেলে-মেয়েদের এক জায়গায় জড়ো ক'রলেন, ডচ্ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর আমাদের আগমন 
সম্বন্ধে তাদের কিছু ব'ললেন, তারপরে ছেলেদের কিছু বলতে আমায় অন্গরোধ কারলেন। আমি ইংরেজীতে 
ব'ললে তারা আমার কথা বুঝবে একথ! তিনি আমায় জানালেন, ব'ললেন বে ছাত্রের অনেকেই ইংরেজী পড়ে। 
এরা মাটিতে বসে বা দীভিযে রইল--কিশোর বয়সের কৌতুহল আর চঞ্চলত। পূর্ণ বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত সব মুখ। 
আমি আস্তেআত্তে সহজ ইংরেজীতে প্রায় বিশ পচিশ মিনিট ধাবে এদের বাল্লুম--ভারতবর্সের ছেলেদের 
আর ইন্কুলের সম্বন্ধে, শাস্তিনিকেতনের সম্থন্ধে। শাস্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্য প্রচলিত দুই একটা হাসিব গল্পও 
বল্লুম, দেখলুম তা ওদের অনেকে বুঝতে-ও পারলে, তাতে জান! গেল যে এরা আমার কথা সব ধরতে পার্ছে। 
শান্তিনিকেতনে উই-পোকার বড্ড উৎপাত, গাছতলায় মাটিতে আসন পেতে বসে এক উপাসনা-সভায় কোনও 

আঁচাধ বড্ড বেশীক্ষণ ধ'রে উপাসন| ক'রছিলেন, তাঁর শ্রোতারা অধৈর্ধ হ'য়ে পড়ছিল, শেষে ভিনি যখন দেড়- 
ঘণ্টা-ব্যাপী সুদীর্ঘ উপাসন! সাঙ্গ ক'রে উঠলেন তখন দেখা গেল যে তার কামিজের পিছন দিকৃটা যেটা বসবার 
আসনের বাইরে মাটিতে লুটিয়েছিল সেটা উই-পোকায় এই সময়ের মধ্যে খেয়ে ফেলেছে__এই রকম ছুই-একটা! 

গল্পে এদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে গেল। মোটের উপর এই ইস্কুলের শিক্ষার ব্যবস্থা! দেখে সাধুবাদ দিতে হয়-_ 

১৫১৬ বছরের ছেলেরা নিজেদের ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে ছু-ছুটে। ইউরোপীয় ভাষা বেশ ক'রে আয়ত্ব 

করে, এ বিশেষ বাহাঁদুরীর কথা । 

1%5% [1866060-এ গিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ আমাদের কোপ্যার্ব্যার্গের সঙ্গে কথা-বাত কর! গেল। 

আমাদের এই কোপ্যাবৃব্যার্গটী অতি চমৎকার লোক। এ'র নামের মানে হচ্ছে “তামার পাহাড় “তামকুট” বা 
তাষচুড়_এই দুটী সংস্কৃত শব্দে এর নামের একটা চলন-সই তরজম। করা যায়। আমি বঝল্লুম__"আপনার 

নামের একটা সংস্কৃত সংস্করণ ক'রে, সেই নামে আপনাকে ডাকবো; এখন “তাআউ্কৃট?, কি 'তামচড়” এ দুটোর 

কোন্টা ব্যবহার ক'রবো তা ঠিক ক'রতে পারছি না--আপনি এ বিষয়ে আমাদের সাহীষ্য করুন) এখন আপনি 
$৩ 



৬৩৮ দ্বীপময় ভারত 
এপ পাতাটি পাস সিপাপা্সিস্িনিিপাছ পাখি তল সিিসিপসিাছি পতি সি বাছি ৫ ই পাছির সি্পাটিি ৯ লাস প৯ লংপাসশাখশীতলা লা পালাই পাতপাউিপাসিপাইিপাপাটি পাটি পিপিপি বাটি পা পাসি পাপা পাটি পি পা পি পর এপ্স সিন্স ৯১ 3১ পি রা 

'তাকুট” বা তামাক ভালোবাসেন, না 'তাস্াচড়” অর্থাৎ রামপাখীর মাংস ভালোবাসেন? তদছ্সারে আপনান 

[01১০১৫/ নামের সংস্কৃত অন্থবাদ হবে।” ভদ্রলোকের রুচি-অন্গুলারে আমরা তার নামকরণ ক'রলুম তাম্রচুড়'_ 

ডচ. বানানে 11015600908) এর নানা সদপ্তণে আকৃষ্ট হায়েকবি বলতেন, দেখ হে লোকটা “তামচুড়' নয়, 

একেবারে ন্থরণচুড়। যাই হ্বোক্, “তাত্রচড়' নামেই ইনি খুব খুশী। ইনি জাতে ডচ্» ধমে আর সমাজে ইহুদী । 

দেশী লোকেদের প্রতি অত্যন্ত দরদ, সেই হেত সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য হট 

2৬০, [10808৮ নিয়েই আছেন। সব কাজে পিছনে থেকে পরিশ্রম ক'রে যাবার দিকে এর আগ্রহ বেশী, 

নিজেকে জাহির ক'রতে চান না। কবি এর খুব প্রশংসা! ক'রতেন। একটা জিনিস দেখতুম, যবদ্ধীপীয়েরা এর 

সঙ্গে ঘরের লৌকের মতন ব্যবহার ক'রতেন। শিশুদের সঙ্গে ইনি খুব সহজেই জমিয়ে নিতেন। মঞ্কুনগরোর 

বাড়ীতে দেখি, রাঁজবাড়ীর যত ছোটো-ছোটো| ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি ক'রছেন, ভাঙ।-ভাঙ। মালাইয়ে 

তাদের সঙ্গে আলাপ ক'রছেন, কি কথা হ'ত জানি না, তবে হাত পা৷ নেড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তাদের সঙ্গে 

বেশ ভাব ক'রে নিতেন। একদিনের কথা মনে আছে,__মঙ্কুনগরোর বাড়ীর একটী আঙিনায় একটী ছোটো 

অধ:উলগ্গ যবদীপীয় ছেলে কি দুষ্ট মি ক'রে উ্ধবশ্বাসে পালাচ্ছে, তার পিছনে বাশের তৈরী লড়াইযে-মোরগ ঢেকে 
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ওআয়াং-কুলিৎ-এর মুতির রীতিতে আঁক! ছবি - জনক, শ্রীকৃ্ণ ও জুতা-পায়ে চতুভূ'জ শিব ও নারদ 

রাখবার বিরাট এক খাঁচা নিয়ে তাকে তাড়। ক'রছেন আমাদের তাম্রচুড়, থাচ। দিয়ে তাকে চাপা দেবার 

মৃতলবে; আর মহা উৎসাহে কোলাহল ক'রতে-ক'রতে একপাল ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটচে-_সাহেব ছেলেটাকে 

লক্ষ্য ক'রে খাঁচাটী ফেলেছেন, আধ ইঞ্চি হ'লেই শিকার কবলস্থ হয় আর কি-_কিস্ত তড়াক্ ক'রে এক লাফ 
দিয়ে ক্ষিপ্রগতি যবদ্ীগীয় শিশু এক ঘরের চৌকাট ডিডিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দর মহলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। 
এর সাহচর্ষে আর চেষ্টায় আমাদের বলি আর যবদ্থীপ দর্শন পূর্ণাঙ্গ হ'য়েছিল। 

দুপুরে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিলুম--কাঁল আমরা যোগ্যকত যাত্রা ক'রবো। শূরকর্ত যবদ্ীপের আধুনিক 



শুরকততে ছায়া -নাটক দর্শন ৩৩৯ 

০2৯৮৯ ও 

হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্র; অন্য ছুই-একটা জিনিসের সঙ্গে এখান থেকে আমার একটা সীল-মোহব কবিষে' নিলুম-_ 

পিতলের মীল-মোহর, হাঁতলে প্রাচীন যবন্ধীপীয় রাজপুত্রের আবক্ষ মত্ত, মোহাবে খবদ্বীপীয় অক্ষবে রী 

কাশ্ঠপ সুনীতিকুমীর' । বেল! ছুটোয় কবির সঙ্গে দেখ কাবতে এল' কতকগুলি স্থানীফ ভাবতীঘ ,-এ্দেব 

মধ্যে বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী মুললমান, এর পূর্ব-পাঞ্জাবের জালদ্ষব আব হোশিঘারপুব জেলার লোক এখানে 

বাজারে এদের মণিহারী জিনিসের দোকান আছে আব এদেব সাঙ্গ ছিলেন বিবাট্ দাডীওয়াল| পাঞ্জাবী 

মুসলমান হকীম একজন, ইনি তিব্বী বা ইউনানী দাওয়াই ঘবদ্ধীপীঘদের মধ্ধো ফিরি ক'বে বিপরী কারে বেডান; 

আর ছিল জন কতক স্থানীয় সিম্ধী ব্যাপারী । 

ওআইয়া-এব মৃত্তি কাঁটা এখানকার একটী সাধারণ লোক-শিল্প | ওআইমঘাও-এব ধাঁজে ছবি-৪ ব€চ৫ দিযে 

কাগজে আীক। হয়, আর এমন কি এই ঢঙের ছবি দিয়ে রামায়ণ মহাভারত আব প্রাচীন যবদ্বীপের কাহিনীর বই-৪ 

চিত্রিত করা হয়। রাস্তার ধারে বাড়ীব দেয়ালে ছোটে। ছেলেকে এই গআইঘাও-এব অন্তরুতি কবে বেশ পাক! 

হাতে কয়ল! দিয়ে ছবি জীকতে দেখেছি । রাজজকুমীব কুন্্রমামুণার বাঁডীতে ওমাইঘাও কাটবাব কারিগর আছে, 

চাঁড়ায় কি ক'রে এই সব ছবি কাটা হয় তা ধীরেন-বাৰু আর স্থুরেন-বানু আজ বিকালে গিধে দেখে এলেন। 

সন্ধোর দিকে স্থরেন-বাবু আর ধীরেন-বাবুর সঙ্গে বাজাবে খুব ঘোর। গেগ বাতিক কাপড, পুবাতন 

গুঙ্থরাটা পাটোল। কাপড়, আর অন্য শিল্প-দ্রব্যের সন্ধানে । 1১3৮013০৭৮৮ ব বডে-বাজজাবে পাঞাবী মুসলমানদের 

থান-দুই দোকান দেখলুম। এর| বডই সামান্য-ভাবে ছোটো-থাটো ব্যবস৷ চালাচ্ছে । এদের পাশেই এক চীনে 

দোঁকাঁন__সেখানে কিছু পুরাতন জিনিস সংগ্রহ হ'ল--বাঘ হাতী আর হাসের নকৃশ।-কাটা পাটোলা কাপডেব তৈবা 

কোমরবন্দ, আঁর বাঁতিক কাপড়, আর অন্য জিনিস। আর একটা বাস্তাফ পাশাপাশি সিন্ধীদেব দুটে। রেশমের 

কাপড়ের দোকান_-এদের খদ্দের বেশীর ভাগ যবদধীপীয় ভত্র-গৃহস্থ লোকেরা । এদেব মধ্যে জোগুমল 9 তংপুত্র 

গণের দোকানে ঝসে নাঁন| আলাপ হ'ল । গোপাল ব'লে একটা দিদ্ধী যুবক আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগ্ল। 

পাটোলা বা পাঁটোরি কাপড়ের কাজ শূরকত?র রাজ-ঘরানাদের কল্যাণে এখনও টিকে আছে, ওর! সাবেক চাগে 

জিনিস ব'লে এখনও ব্যবহার করে, এদের জন্যই সিমধী ব্যাপারী কয় ঘর, সুরত থেকে তৈরী ক'রে আনিথে' এই কাপড় 

ঘবদীপে আমদানী ক'রে থাকে, এই কাপড় কেটে পাজামা আর কোমরবন্দ তৈরী হম, এই কাপড নাচুনী মেয়েবা 

উত্তরীয়ের মতন ব্যবহার করে, ইত্যাদি। গোপাল আমাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে-ক'রতে আমাদেব মগ্গুন্গবোর বাড়ী 

পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল। সে যবদ্বীপে কয়েক বছর আছে, তার বিস্তর যবদ্ীগীগ বন্ধু হায়েছে, মালাই তো! জানেই, 

ডচ্ কিছু কিছু জানে, বদীপীয়ও বেশ জানে, যবদ্বীপীয় বন্ধুরা বাড়ীতে উতসবাদিতে একে নিমন্ত্রণ করে যনৃদ্ধীপীয়ের| 

তে| হিন্দুই, মুসলমান ব'ল্লে আমরা য! বুঝি এরা মোটেই তা নয়, বাবু-সাঁব, এর| রামায়ণ মহাভারত আমাদের চেয়েও 

ভালো জানে,_-আর রামায়ণের বেশ কবিত্ব-পূর্ণ অন্ধবাদ এদের ভাষায় আছে-_এই শুষ্ঠন না, যেখানে ভিখারী-বেশী 

রাবণের সঙ্গে মীতা ঘ্বণা-ভরে কথা কইছেন সেই জায়গাটা__এই বলে সে খানিকট| ক'রে ঘবন্বীপীয় রামায়ণের লক 

আউড়ে' যায় আর হিন্দী আর ইংরেজীতে অন্থবা্দ ক'রে আমাদের শোনায়। এত 1 দেশে এসে-ও সে যবদ্বীপে 

নিজেকে ততটা প্রবাসী ঝজে মনে করে না, কারণ এদেশের সঙ্গে তার মাতৃভূমির একটা সংস্কৃতিমূলক যোগ সে 

ধরতে পেরেছে,-এ কথাঁটা বোঝা গেল। 

আত্তকে নওয়া-সাতটা থেকে সাড়েআটটা পর্স্ত আলোক-চিত্রের সাহায্যে কালকের দেওয় ব্কৃতাটার 

পুনরাবৃত্তি আমায় করতে হ'ল। আমার ইংরেছী থেকে বাঁকে ডচে অনুবাদ ক'রলেন, তারপর তা থেকে একজন 

ঘবদীগীয় যুবক নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ কারে ঘেতে লাগলেন। মন্কুনগরো আজও উপস্থিত ছিলেন। আর 

রাজবাড়ীর মেয়েরাও ছিলেন 'অনেকগুলি। কালকের মতন ডাক্তার ্রটারহাইম লন নিয়ে এমেছিলেন। তার ছাত্রও 



৩৪০ দ্বীপময় ভারত 

লীলা এপ পাতা পাঁপািলা পালা পি পিস্পী শত পাপন তি এটি পদ পলি তল পং তা ৮৯৪ ২০৩ পট পী তি পা পি পিন শা শীট বাটি পািপাচিশি পট পাট পলািপাছি পা লিও পাল পা পা পিপি পলা 

অনেকগুলি এসেছিল | ন্কনগরে! ভার তী (টিনার অনুরাগী রাঙ্গপুত চিত্রের উপর কুষারদা নীরব বড় ভি আব 

বসটন্ মিউঞ্জিয়মের রাজপুত চিত্রাবলীর সচিন্ধ বিবরণী তাঁর খান পাঠাগারেই র'থেছে-_মাব ত| ছাড়া আমাদের 
ক'লকাতার [701 599190 01 0৮0)৮] 4৮৮এব প্রকাশিত আধুনিক ভারতী শিল্পীদের ছবিও তিনি 

আনিয়েছেন। 

রাত সওয়া-নয়টাঘ স্থানীয় ঘবদ্বীপীঘ়দের দ্বার! কবির সংবধন। হ'ল এখানকাঁর 0010% €1111)-এব হলে, 

এখানকার যবদ্বীপীয় সমাজের তাৰৎ শেষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, ডচ্ ভদ্দলোক অনেকগুপি ছিলেন। গান, 
কবিতা, আর বক্তৃতার সভ|। কবিকে সম্মানের আনে বালে । রাজকুমার কুহ্থমাদুধ ইংবেজীতে কবিকে স্বাগত 
ক'রে ছোটে| একটা বক্তৃতা দিলেন। ডাক্তার রাজিমান-ও বক্তুত! ক'রলেন। “কথ| ও কাহিী'র ঘে পাচটা কবিত। 

আগেই বাওল। থেকে আমি ইংরেজী ক'বে দিই, আর বাকে ত। থেকে ডচ্ কবে দেন, তার যবহীগীঘ অনুবাদ 
ডাক্তার রাজিমান পণ্ড়লেন__মূল বাউল! কবি পাঠ ক'রে শুনিষে' দেবার পরবে"; সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত গাথাকষটার 
গভীরত| ডাক্তার রাজিমানের মর্ম স্পর্শ করেছিল, তিনি ঘবদীপীঘ অনুবাদ প'ড়তে-প'ড়তে ধেন একটু অভিভূত 
হয়ে যাচ্ছিলেন; যবদ্ধীপীয়দের মধ্যে যে এতট। ভাব-প্রবণতা আছে, এ আমার অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রাচীন 
যবদ্বীপীয় কাব্য “অজু ন-বিবাহ" থেকে পাঠ হ'ল, আধুনিক যবদ্বীপীয প্রেমেব গান গাওঘ| হ'ল। কবি 'বদীপের 

ত, বলে যে কবিতা লিখেছিলেন, যেটার ইংরেজী আর ডচ অন্থুবাদ মঙ্নগরোর বাড়ীতে বিতরিত হ'যেছিল, 

তার প্রত্যুত্তরে রচিত যবদ্বীপের তরফ থেকে ভারতবর্ষের প্রতি আর বিশেষ ক'রে কবির প্রতি একটা ঘবদ্বীগীঘ 
কবিতা গান কারে শোনানো হ'ল। (এই কবিতার মূল যবদ্ীপীয় কথাগুলি, আর তার ডচ. অন্তবাদ, '4৮৪ 
[0961616-এর মুখপত্র 1)1%% ব'লে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আর পরে ৬15৮21)256 008৮০৭১-তে 

তার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছিল।) কবিকেও কিছু বলতে হ'ল। এখানে যবদ্ীপীয়েদের শেঠ 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে চমৎকাঁর হগ্ঠতাঁর পরিচয় পেলুম। সভার কাজ চুক্ল রাত্রি প্রায় পৌনে-বারোটায়। 

কবি বাসায় ফিরলেন। মঞ্কুনগরে৷ আমাদের নিয়ে গেলেন তার প্রতিষ্ঠিত এক নাট্যশালায়। বন্ছদূরে 
শহরের একপ্রান্তে মঙ্কুনগরোর একটা বাঁগিচ। আছে, সাধারণের ব্যবহাবের জন্য সেটা তিনি দান কারেছেন। আর 

সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য, আর নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণে যাতে যোগ 

রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্তে, নিজের পয়সায় একটা নাট্য-সম্প্রদায় তিনি চালাচ্ছেন। এখানে নটের৷ মুখ্যতঃ রামায়ণ 

মহাভারত আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় রাজকাহিনী আর উপন্যাম অবলঙ্কন ক'রে নাটক ক'রে থাকে । -সম্প্রদায়ে নটা 

নেই। সামান্ত ছুই-এক আনা মাত্র দর্শনী দিয়ে সাধারণ লোকে দেখতে আসে। সপ্তাহে ছুদ্িন ন| তিন দিন 

ক'রে প্রায় বিনামূল্যের এই নাট্যাভিনয় হয়। মন্কুনগরে! প্রানি পদ্ধতির সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয় আর নৃত্য-গীতাদির 
উৎকর্ষ বজায় রাখতে বিশেষ যত্রশীল। আমর! গিয়ে দেখলুম, অভিনয় ঈ'লছে, প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য-_-এক 

পাশে দীড়িয়ে-দাড়িয়ে' দেখবারও ব্যবস্থা আছে। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়োঃ সব শ্রেণীর সব বয়সের লোক। 
মহাভারতের একটা কোনও পর্ব নিয়ে অভিনয় হ'চ্ছিল। মাঝারী আকারের রজমঞ্চ, নটেদের পোষাক-পরিচ্ছদ 
অভিনয়-ভঙ্গী সব সাবেক চালের-_বুঝলুম, এখানে সংরক্ষণ-রীতিই প্রধানত: অবলগ্িত হচ্ছে । বোধ হয়, 
তে-টানায় পড়ে যব্থীপের সংস্কৃতিকে ₹৪177560. বা নীচ হয়ে পড়া থেকে কোনও রকমে বীচিয়ে, রাখতে হ'লে 
এই সংরক্ষণণনীতির-ই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। নটেদের অভিনয় যা দেখলুম, বেশ প্রশংসনীয় মনে হাল । 
অজুন তার তিন অনুচর “সেমার'-দের নিয়ে এলেন, বনে এক সিংহের সঙ্গে সেমারদের দেখা, বিদ্ষক*প্রকৃতির 
এই তিন সেমার আর সি'হকে নিয়ে খানিক হাস্য-রসের অবতারণা - এ-সব ধ'রে প্রাচীন রীতির অস্তুকুল অথচ 
বেশ নহজ ভাবে অভিনয় হ'ল। নাটকে রাক্ষস-রাজার সভা, খধির আশ্রম রাক্ষস-রাজের নৃত্য। একজন রাজকুমারের ৯ 



প্রাশ্থানান্ ৩৪১ 
০৭ তো এসির অসি পিপি লি লা পাটি পাছত পাঁচ পট পরিনত ০টি তা তি ১০০১৯০০৪ 

নৃত্য, এই-সব বিষয় ছিলি। নাচ এদের শিল্প-চেষ্টাব প্রধান বিকাঁশ__সব ননিসেব সঙ্গ নাচকে ঢুফিে' এরা 
কেমন সুন্দর করে তোলে, যে, সে ব্যাপারেব তুলন। হয নাঃ চোখে না দেখলে বিশ্বাস কব! যায না| মঞ্্ুনগবো 
এইবূপে নান! দিক দিয়ে তার ম্বদেশীঘদের মধ্যে জাতীন সংস্কৃতিব অমৃতব।বি,সিঞ্চিত ক'বে জাতি বস-বোণ আর 
শিল্প-প্রাণকে কোনও রকমে এই দুর্দিনে জীইযে” রাখ্তে চাচ্ছেন__ভবিগ্াতে যাতে এই জাতীষ সভাত। দুদিনে কোনও 
উপায়ে বেচে থাকার ফলে, আবও নৃতন রসম্থষ্টি যবদীপীয জা"তেব দ্বার হ'তে পাবে, এই আশায় । তার এই সাধু 
উদ্যম সব জা'তের লোকেদেরই কাছ থেকে সাপুবাদ পাবাব ঘোগ্য, আব অবস্থ। অন্কল হলে অন্তকরণ কববার 
যোগ্য । 

রাত একটায় বাসায ফিরলুম__নাটক তখনও শেষ হব পি। ডাক্তাব ইটাবহাউম সঙ্গে ছিলেন, ভাব 
কাছ থেকে বিদায শিলম। আজকের দিনটা ঘবদ্বীপের মপ্যাঘগের সংস্কৃতিব বিনে কতকগুলি বস দেখ! গেল। 
কাল সকালে যোগাকত ঘাত্র। ক'রতে হবে প্রাঙ্গানান্-এর বিশ্ববিশ্ুত হিন্দ মন্দিব পথে পডবে-বদ্দীপের 
গৌরবময হিন্দু সভাতাব একটা উৎসদুখে সেই মন্দিবেব প্রতি, আগের ভাবতেন সঙ্গে ঘবদীপের নাটী ঘেগ 
এই-সব মন্দিরের মধা দিঘে। জিনিস-পত্র গুছিষে, বোঙজ-নাম্চ। লিখে মখন, শদ]াব আন গ্রহণ কবলুম, হথন 
রাত ছুটে | 

২৪। প্রান্মানান, 

রবিব|র, ১৮ই সেপ্টেম্বর |-- 

আটটায় “তাম্রুড়” ব! কোপ্যারৃব্যার্গ, ধীরেন-বাবু, স্থবেন-বাবু আর আমি এক মোটরে রন] হ'লুম যোগ্যকর্তর 

উদ্দেশে । একটী ওলন্দাজ মেযে-ডাক্তার যোগ্যকতয় যাচ্ছেন, তিনিও সঙ্গে ছিলেন। কবি পরে যাত্র। ক'রবেন_- 

শূরকতয় একটা নোতুন রাস্তা হ'য়েছে, এই রাস্তা কবি সাধারণের জন্য উম্মুক্ত করবেন, রান্তাটীর নাম-করণ হবে 

কবির নামে_1290:0388857 মন্কুনগরে। এই অনুষ্ঠানটী কবিকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। পথে প্রাস্থানান্এর 

মন্দিরে কবির জন্য আমর! অপেক্ষা ক'রবে!, সেখানে তার সঙ্গে আমরা মিলিত হবে| | 

এক ঘণ্ট। ধ'রে মোটরে ক'রে গিয়ে বেলে! ন'টা আন্দাজ আমরা! 1১::211)217/) প্রাঙ্থানান্-এ পৌছুলুম | 

প্রান্থানান্ বর-বুছরের মতনই যৰদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার এক চরম স্থত্রি__তাব২ ভারতবাসীর, বিশেষত; হিন্দুর পক্ষে, 

তীর্থস্থান ব'লে গণ্য হবার উপযুক্ত স্থান। 

প্ান্থানান-এ আছে বিরাট কতকগুলি হিন্দীতে যাকে বলে ড়হর, ব। খগ্ডগৃহ-_অর্থা বিধবন্ত 

প্রাচীন মন্দিরাদির সমাবেশ । মন্দিরগুলি পুরাণোক্ত ব্রাঙ্মণ্য দেবতাদের মন্দির। উঁচু জমীতে প্রাকার-বেষ্টিত 

মৃন্ত এক চাতাল। তার মধ্যে তিনটা বড়ো-বড়ো মন্দির-__খু'ঁব উচু অনেকটা সিড়ি বেয়ে তবে মন্দিরের গর্ভগৃহে 

পৌছতে হয়; এই তিনটার মাঝেরটা আবার সবচেয়ে উ'চুঃ বিরাট, আকারের বলা চলে। এই তিনটা মন্দির 

পর পর সোজা উত্তর-দক্ষিণ ক'রে স্থাপিত; উত্তরেরটী বিষ্ণুর, মাঝের বড়ো মন্দিরটা শিবের, আর দক্ষিণেরটা ব্রহ্মার । 

এই তিনটা মন্দিরের সামনে এই তিন দেবতার তিন বাহনের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিগ্যমান_বিষুর সামনে গরুড়ের, 

শিবের সামনে শিবের বুষ বন্দীর, আর ব্রষ্মার সামনে হংসের। আর এ ছাড়া, প্রাকারের ভিতরে চাতালের উত্তরে 
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আর রি দুটা ছোটে ছো টো মনির ভগ্রাবশেষ জে এ ছটা কোন নিও ত| এখন আর বল রি ন 

এই তো হ'ল প্রাকারের ভিতরকার কথা--ভিতরে এই আটটা মন্দির ছিল।__শিবের বিরাট মন্দিরটাই হচ্ছে কেন্্- 

স্থানীয় । প্রাকারের বাইরে তিন সার আর চার সার ক'রে চারিদিকে ছোটো ছোটে! মন্দির ছিল, এগুলি এখন 

প্রায় সবই ভেঙে-চুরে গিয়েছে ; প্রাকারের বাইরের মন্দিরের সখ্য! ছিল দেড় শ'র উপর। সমস্ত ধামটার পশ্চিম 

দিকে 1811 01১৮1. “কালি ওপাঁকৃ” বলে একটী ছোটো পাহাঁড়ে' নদী একে বেঁকে গিয়েছে 

যবছীপে ্রাঙ্গণায ধর্মের এই অতি অপূর্ব, শিল্প-সম্পদে অতুলনীপ্প পীঠস্থান দেখে বিশ্মিত হ'য়ে যেতে হয়। 

আমাদের মোটর মন্দিরের সামনে রাস্তায় এসে দাড়াল", আমরা ছোটো! একটা দেয়াল পেরিয়ে বাইরের প্রাকার দিযে 

ঢুকে, তিন সার ছোটো! মন্দিরগুলির ভগ্ন প্রস্তর-স্ত,পের মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাকার পেরিয়ে” বড়ে৷ তিনটা মন্দিরের 

চাতালে এসে উপস্থিত হ'লুম । মাঁঝখাঁনে শিবের বিরাট মন্দির দেখে একেবারে যেন অভিভূত হ'য়ে গেলুম। 

প্রাচীরের মধ্যেকার মন্দিরগুলির মাথার চুড়ো ভেঙে গিয়েছে, চাতালের মধ এদিকে ওদিকে সব বড়ো-বড়ো পাথরের 

চাবড়। পড়ে আছে । ডচ্ সরকারের প্রত্র-বিভাগ এই মন্দিরগুলির যতদূর সম্ভব জীর্পোদ্ধারের চেষ্ট৷ ক'রছেন। 

বড়ো-বড়ে। কপি-কল র+য়েছে ; তাঁতে ক'রে মাটি থেকে পাথর তুলে নিয়ে যথা-সম্ভব যথাস্থানে বগিয়ে' দেওয়া হচ্ছে; 

এই সকল পাথরের গ! কেটে কেটে চিত্র উতকীর্ণ থাকায়, এই রকম সাজানো কাঁজটী কতকটা সহজ হ'য়েছে। 

পাণ্ুটে” রঙের পাথরের ভন স্তুপময় এই স্থানটা দেখে কিন্তু মনটা বড়ই উদাস হয়ে গেল। 

রবীন্দ্রনাথকে প্রান্থানান্ ভালে। ক'রে দেখাবার জন্য ভচ্ সরকার সব চেয়ে সের! বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন__ 

্বীপময় ভাঁরতেব প্রত্ব-বিভীগের কতা 1), ডা. 1). [73050 ভাক্তীর বস্ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর 

সে প্রান্থানান্-এর পুনঃসংস্কারের কাজে নিযুক্ত ডচ্ ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের পূর্বপরিচিত প্রত্্-বিভাগের ডাক্তার 

কালেন্ফেল্স, আর আর কতকগুলি ব্যক্তি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শূরকর্তর অন্ুষ্টানটী সম্পন্ন ক'রে আস্ছেন, 

তাঁর পৌছতে একটু দেরী হবে-_আমরা ভার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। ডাক্তার বস্ আর ডাক্তার কালেন্- 

ফেল্সএর সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলুম । 

ডাক্তার বদ্ আর ডাক্তার কালেন্ফেল্স উভয়েই বেশ পণ্ডিত লোক। ডাক্তার বস্ সংস্কৃত বেশ জানেন, 

যবদ্ীপের সংস্কৃত অনুশাসন অনেকগুলি সম্পাদন ক'রেছেন, এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতা বিষয়ে তার 

লেখ। প্রমাণ-রূপে গণ্য হয়। ডাক্তার কালেন্ফেল্স্ সংস্কৃত চলন-সই জানেন, কিন্তু তার বিশেষ বিদ্যা হ'চ্ছে নৃ-তত্ব। 

ডাক্তার বস্ পাতলা লম্বা একহারা চেহারার ব্যক্তি, বেশ মিশুক লোক, তবে একটু গম্ভীর ধরণের ; হো হো কারে 

নিজে হাসছেন আর পাঁচজনকে নিয়ে আমোদ ক'রছেন এমন স্থবিশীলকায় কাঁলেন্ফেল্সএর পাশে এঁকে একেবারে 

বিপরীত চরিত্রের ব্যক্তি ব'লে মনে হয়। 

প্রাঙ্থানান-এর মন্দির কয়টী এরা আমাদের দেখালেন। “ সব মন্দির কছটী পাঁথরের তৈরী। মন্দিরগ্ুলি 

আল্মানিক খ্রীষ্টায় দশম শতকের তৈরী । যবদ্ীপ নবম শতকে হুমাত্রার শ্রীবিষয় বা শ্রীবিজয়-রাজ্যের শৈলেন্্ 

বংশীয় বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল; এই শৈলেন্দ্র-বংশীয় রাজাদের কারো! আমলে, নবম শতকে, বর-বুদুরের বিখ্যাত 

বৌদ্ধ স্তুপ তেরী হয়। তারপর শৈলেন্্-বংশীয় রাজাদের প্রতাপ খর্ব হয়” খাস যবহ্ধীপের রাজারা! মাথ! তুলে' 

ওঠেন। এরা ছিলেন ব্রাক্গণ্য-ধর্মীবলহ্বী, শৈব। এদের মধ্যে এক প্রধান রাজা ছিলেন রাজা দক্ষ ; কেউ-কেউ 

অশ্নমান করেন যে, প্রান্থানান-এর মন্দির-রাজি এই রাজা দক্ষেরই কীতি। এগুলি যেন কতকটা বর-বুদুরকে টেক্কা 

দেবার জন্যই তৈরী করা হ'য়েছিল। খাঁড়াইয়ে শিবের মন্দিরটী বোধ হয় বর-বুছুরকেও অতিক্রম ক'র্ত। 

মূল মন্দির তিনটা ভগ্ন দশায় কিন্তু সর যায় নি। বিষ্ণ-মন্দিরের গর্ভগৃহের হানি বেশী হয়েছে। তিনটা 

মন্দিরে মান্গষের চেয়ে অতিকায়, পাথরে না তিনটা দেব-বিগ্রহ ছিল। তার মধ্যে বিষুমুতিটা আর নেই; শিব আর 
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বর্ধার মৃতি এখনও স্ব স্ব স্থানে বিষতমান। বাহন তিনটার, মধ্যে কেবল ল নিবে বাহন নন্দী ঘথাস্থান আছে-- 

ঠিক শিবের সামনেই ; আর ছুটা বাহন মার নেই । খাকে-থাকে এক ভালাব পবে আব এক তালার মহন কবে 
মন্দিরগুলি উঠেছে । শিবের মন্দিরের চার পাবে সিঁড়ি, কিন্তু বিষ মাব বরঙ্গার মন্দিবে কেবলম হব একধাবে, পূব 
দিক থেকে। সিঁড়ি দিযে উঠে, গর্তগৃহেব চাবিদিকে একটা কাবে বাবান্দাব মৃতন-__এই বারান্দাটা হচ্ছে এক- 
প্রকোষ্ঠময় গর্ভাগার প্রদক্ষিণ করার. জন্য চংক্রম-পথ। তিনটা মন্দিবেই এই ৯ংকমপথ ব। বাবানাৰ দেবালে 
ভিতরদিকে আর বারান্দার লাগাও মন্দিরের গর্ভগৃহের দেখালেব বাইবেব দিকটা পাথবেব উপবে আপরূণ মনৰ 

খোদিত চিত্রাবলী বিরাজমান। বর-বুদুরের গায়ে উৎকীর্ণ এই রকম চিত্র, আব প্রাঙ্গানান-এব এ চিহাবলী, 
যবদ্ীপীয় ভাক্বর্ষের সর্বশেঠ নিদর্শন; হিন্দু তথ| বিশ্ব শিল্প, এই খোদিত চিত্রাবলীব মঠিএ।র উদ্ভাধিত | পি 
মন্দিরের আর শিব-মন্দিরেব গাঁয়ে খোদা চিত্রাবলী প্রাষ সবটাই অট্ট অবস্থায আছে, কিন্ত ব্রঙ্গাব মণ্দিবেব [৯নাবণী 
বড়ই ভগ্ন অবস্থায়। শিব-মন্দিরেব আর ব্রদ্ধার মন্দিরের চিাবলী বামাধণেব , এর মধো বিষুব অবতার গ্রহণেৰ 

জন্য দেবতাদের অস্টরোধ এই দৃশ্য, তারপর দশরথের ঘবে রামেব জন্ম থেকে বানব-সৈন্য কতক সেড়বঙ্ধ আব সাগব 

পার হওয1-এই পথন্ত দৃশ্ঠগুলি হুন্দর ভাবে রক্ষিত আছে । ড. প্রত্ববিভাগ এই চিন্রপ্ুলিকে চমৎকার জপ 

ছাপিয়ে" সস্তায় প্রকাশিত ক'রেছেন। বিষণ-মন্দিরে আছে কৃষ্ণাঘণ ব। কৃ্-লীলা-বিষণক চিথাবণী-এপ্ুপি এখন 
প্রকাশিত হয় নি। রামাধণের ছবিগুলি সুপরিচিত [ 'প্রবাসী" পত্রিকাধ ইতিপ্রে এগুপি প্রকাশিহ হানে গিযেছে_ 

১৩৩৪ সালের আশ্বিন আর কার্তিক মাসের আর ১৩৩৫ সালেব বৈশাখ আব কাতিক মাসেব 'প্রনসী' উষ্টবা ]। 

ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরে এত হ্ন্দর পৌরাণিক চিত্র একটান| ভাবে খোধিত হয় নি। এই বামায়ণ-চিন্রাবলীব 

একটু বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। যবদ্ধীপের প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প যা বর-বুদ্ররে আব অন্যান্য গন্দিবে মেলে, ভাব ভাব, 
আর এর ভাব,__ছুই আলাদা জিনিস। বর-বুদুরের ভাঙ্কধের মূল কথ| শাপ্তি আর সমাধিতে শর্তিব সং্বণ, আর 

একটা ধীর-ললিত গতি; প্রাঙ্গানান-এর ভাম্বর্ষে পাই-_জীবন-লীল|, কার্ষে শক্তিব ক্ষুৰ্ণ, গীবনের প্রুত-মনোহব 

গতি। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির যে চিত্র খোদিত হ'য়েছে তা সর্বতৌভাবে বাল্সীকিব মহাকাবোব উপঘ্ধ। 

বিষু-মন্দিরের গায়েব চিত্রগুলি নিয়ে ডচ্ পণ্ডিতের! আলোচন| ক'রছেন- শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে মিলিফে 

মিলিয়ে দেখে যাচ্ছেন। সব লীলা ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না; কতকপ্তলি চিত্র আবাব ভাগণনবহিভ্ভত 

ঘটনা অবলম্বন ক'রে। ডাক্তার বস্ আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে দেখাতে লাগলেন_ক্তকগুপি আঙ্ঞতবিষণ 

চিত্রের অর্থ আমিও ক'রতে পাবলুম না। বাল্য-লীলার ছবি আছে । সব চিত্রগুলি ঠিক অবস্থাধ নেই--গঞ্প খিশ্বর 

ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছে । বলবাম আছেন, কিন্তু বৃন্দাবন লীলায় গোপিনীরা নেই। অঙ্ঞাত পৌবাণিক কাহিনী নিয়ে 

আবার অনেকগুলি চিত্র । 
উপরের বারান্দা ছাড়, তিনটা গায়েঞ বিস্তব খোদিত ফনক-চিত্র গাছে । দই কল্প পক্ষের 

মাঝখানে একটী সিংহ-_এই চিন্রুটা খুবই সাধারণ। সাধারণতঃ ছুই ব! ছুইয়ের অধিক প্র! নিয়ে ষ্ক অনেক 

আছে। শিব-মন্দিরের উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ডান হাতের দিকে এই রকম তিনটা অপ্মবা নিয়ে 

একটা অপরূপ প্রতিমা-চিত্র পাওয়া যায়; এই তিনটা মৃতির প্রশংসা শিল্প-রসিক মাত্রেই ক'রে থাকেন ইউরোপীয় 

কলাবিদেরা এদের নাঁম-করেণ করেছেন 616 1750 0118008.  পৃবের পিঁডি বেরে উঠে সামনে গর্ভগৃহে বিরাট্ 

মহাদেবের মৃতি। মন্দিরের উপরের ছাদ পড়ে গিয়েছে। প্রশান্থ ধ্যান-মগ্ন বদনে চতভর্জ দেবাদিদের 

গৌরীপট্টাকার উচ্চ পীঠে দণ্ডায়মান । ভক্তের প্রাণে এইবূপ মৃতি অপূর্ব আকুলত! আনে । শিবের গঞ্ডগ্ৃহের তিন 

দিকে তিনটা আবরণ-দেবতা, এদের পৃথক মৃতি এখনও বিছ্যমান। আবরণ-দেবতার। ভচ্ছেন গণেশ, 

ভট্টারক গুরু বা অগন্তা-রূপী শিব, আর মহ্ষিমর্দিনী দুর্গা? পাথরের উপরে কেটে তোল! মৃতি এই তিনটা । 



৩৪৪ দবীপময় ভার 
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এদের মধ্যে মহিষ ৃ্তট যবদীপের এই অঞ্চলে 1,070 বিলিন “লোরো জোঙগ রাড নামে বি তত, 

আর ইনি এখনও দেশবাসীদের কাছে পুজ! পাচ্ছেন। মৃহ্ষান্থরের উপরে দগ্ডায়মানা অষ্টভূজ] দেবী, বামে 

নরাকার অন্থুর দণ্ডীয়মানা। স্থানীয় লোকেরা মৃসলমান-ধর্ম গ্রহণ করবার সঙ্গে-সজে মহিষমর্দিনীর কথ| তুলে 
গিয়েছে__এই মৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে হুষ্ট নোতুন এক কাহিনী এখন প্রাচীন পুরাণের স্থান নিয়েছে; [4079 অর্থে 

“রাজকুমারী”, আর 1)10707870 অর্থে 'সুশ্রোণী”; লোক-প্রচলিত কাহিনী অন্টসারে, এই নামে এক অঙ্থর- 

রাজ-কন্ঠা ছিলেন, তাঁকে এক রাজা বিবাহ ক'রতে চাঁন; এই বিবাহার্থা রাজার হাতেই রাজকুমারীর পিতার 

মৃত্যু হয় ঝলে এ বিবাহে রাজকুমারী রাজী ছিলেন ন|। শেষে পীড়াপীড়িতে একটা শর্তে তিনি বিবাহ ক'রতে 

সম্মত হন-_-বিবাহার্থী রাজাকে রাতারাতি কতকগুলি কুপ খনন ক'রে দিতে হবে, আর হাজার-মৃত্তি-বিশিষ্ট কতকগুলি 

মন্দির ক'রে দিতে হবে। রাজার দৈব-ব্ল ছিল, তার সহায় ছিল নানা| উপদেবতা, এরা সব এসে মাটী কেটে 

পাথর কেটে কুয়ে। খুঁড়তে আর মন্দির গ'ড়তে লেগে গেল। রাজকুমারী এতে প্রমাদ গ'ণে তার সখীদের 

নিয়ে ভোর হবার পূর্বে ধান ভান্তে শুরু ক'রে দিলেন, আর যেখানে উপদেবতার! কাজ করছিল সেখানে রাঁজ- 

কুমারীর সথীরা স্থগন্ধি জলের ছড়া দিতে আঁর ফুল ছড়িয়ে দিতে আ'রস্ত করলে । ধান-ভানাঁর শবে ভোর হ'চ্ছে 

মনে ক'রে আর ফুলের বাস আর স্থগন্ধির সৌরভ সহা ক'রতে না পেরে, উপদেবতারা কাঁজ অসামপ্ত রেখেই 

পালাল”। হাঁজার মৃতির একটা বাকী। তখন এই ভাবে ব্যর্থমনোরথ হায়ে রাজ! রাঁজকুমারীকে শাপ দিলেন, 

রাজকুমারী পাথর হ'য়ে গিয়ে হাজার পুরো ক'রলেন; আর এই রাজকুমারী লোরে-জোঙ্গ রাও্এর মৃতি ব'লে এখনও 
যবদ্ধীগীয়ের। এই মূততির পূজা করে । অর্থাৎ দেবী ছুর্গা এখন এই নোতুন নামে এদের পৃজা নিচ্ছেন। শিব-মন্দিরের 

মহিষ-মর্দিনীর সামনে আমর! দেখলুম, ধুনুচীতে ধুনো৷ জ'লছে, মুতিটীর পায়ের কাছে ফুল রারেছে। এই তল্লাটের 

মেয়েরা এসে দেবীর পূজা ক'রে যায়। তাদের বিশ্বাস, লোরো-জোঙ্গ রাঙ তাদের কামনা সিদ্ধি করেন। 

কুমারীর! পতিলাভের জন্যই বেশী ক'রে আসে, আর এই বিষয়েই দেবীর বেশী কৃতিত্ব শোনা যায়; তবে বন্ধ 

পুত্রের জন্য, আর বিবাহে অন্তখী স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অন্য স্বামী বা স্ত্রী লাভের প্রার্থনা জানাবার 
জন্য আসে, অস্থথ সারাতেও লোকে এসে মানত করে যায়। প্রান্থানান্ যেন মুসলমান দেশের ব্যাপার 

নয়-ভক্ত স্ত্রী-পুরুষদের সমাগম এত বেশী । পুরুষেরাও খুব আসে। এখানকার দেবী বিশেষ জাগ্রত ব'লে প্রকাশ; 

যবদ্বীপীয় মেয়েরা ব্যতীত চীনা, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় মেয়েরাও আসে, পাগড়ী-মাথায় হাজীরাও প্াস্ত আসে। 

দেবীর জয়-জয়কার--কোনও রৌমান-কাঁথলিক গিজাঁর মাঁতা-মেরীর, বা৷ মুসলমান গীরের আস্তানার শাহ- 

সাহেবের চেয়ে এর ভক্ত কম নয়। 

মন্দিরের ভিতরকার শিবের মুত্তিটী এখনও যবদ্ধীপীয়দের কাছ থেকে সম্মান পায়। শিবের উচু 

মন্দিরের সামনেই তার বাহন বৃষ আছে, সামনা-সামনি দেবতা আর বাহন। এখানে আর একটী লোক-প্রচলিত 

বিশ্বাস এই যে, শিবের বুষভের পিঠে ভর দিয়ে ধ্লাড়িয়ে সামনের মন্দিরের ভিতরে শিবের মুখের 

দিকে চেয়ে যে কামনা করা যায়, তা সফল হ'য়ে থাকে। সঙ্গের ইউরোপীয়েরা হাস্তে-হাস্তে নিজের 

নিজের কামন! নিবেদন ক'রলেন। আমিও এই কামনা! ক'রলুম, “ঠাকুর, আবার যেন এই তীর্থে এসে 
তোমায় দেখতে পারি।” ভবিষ্ততে এ কামনা আবার পূর্ণ হবে কি জানি না; কিন্তু তার পরের দিনই আর 
একবার অপ্রত্যাশিত ভাবে এই মন্দিরে এসে এখাঁনে খানিকক্ষণ কাটাবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল।. সমস্ত 

স্বানটাঁর সঙ্গে দ্েবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্য জড়িত। ঈশ্বরের প্রতি কতটা ভক্তি এই শিবের প্রতীককে 

অবলম্বন ক'রে তখন এ দেশের রাজা থেকে জন-সাধারণ সকলকেই অনুপ্রাণিত করেছিল! বিরাট, 

বাস্ত-শিল্পে ভাস্র্ষে কলায় তার প্রমাণ তো রুয়েইছে ;' যবধীপের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে, অন্থশাসনেও আছে। 



পিতা শিশাশল সি লালা পা ও) 52 ৮ টি 

্রান্থানান্ রা 

প্রধান মন্দিরের শিবের মৃত্তিব কথা ব'লেছি ; ভার্র-হিনাবে এটী একটী মহনীয় হৃষ্টি। এ ছা, ছেটো-খাটে। 

শিব-মৃতিও আছে। এই যুগেব একটা মৃতিব ভাঙা মাথাটা মাত্র এখন এখান থেকে নিষে হলাগডে লাইডেন-এব 

সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে । এটা সুপরিচিত মৃতি, শিবেব বিবাট পবিকল্পনা এই বকম মুঠিতেই যেন 

আরও উজ্জল আরও মহিমাপূর্ণ হয়ে দাডায। শ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতী শতকের দক্ষিণ ভাবতেব গুডিমন্ম্ণগ্রামের 
মন্দিরের শিবের মৃতি থেকে, একদিকে আমাদের বাঁঙলাদেশে প্রচলিত পেটঘোটা দাজীপয়ালা উৎকট বসের 

পরিচায়ক শিবের মৃতি, আর ওদিকে কন্বোজ আর চম্পাব নিজস্ব শক্তিশ।লী রীতিতে খোদিত শিবমুঠি, আব 

ঘবদ্ীপের ওমাইয়াও-বীতিতে আঁক। কিন্তুত-কিমাকার শিবের মৃতি_কত ন। পথক্ পুথক্ রূপে আমাদের মহাদেবকে 

বিভিন্ন স্ময়ে বিভিন্ন জাতি দেখেছে! কিন্তু প্রাচীন ভারতে মহ্াবপিপুবে আব ধাবাপুবী ব| এলিফান্ট। আগ 

এলোরার গ্রহায় শিবের যে বিরাট "প্রকাশ আমবা দ্রেখি, তামিল জাতিৰ মধো রচিত মপাধুগেব ধাড়ুময় আর 

প্রস্তরময় মৃতিতে, আব বাঙলা দেশের পাল-খুগেব প্রস্তব মুৃতিতে? থে কল্পনাকে রূপ গ্রহণ কাবছে দেখি, নবীন ভাবে 

আবার শিবের যে মহীঘলী কল্পন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আব নন্দলালের তুলিকার বেখাগাতে ধর। দিথেছে। 

যবদীপের শিবের মুত্তি সে বিরাট প্রকাশের মে মভীঘসী কল্পনার কোনণ বক্ষ খবহ। করে শি 

সম্পূর্ণ রূপে তাব উপযুক্তই হ/যেছে। যবদ্বীপের কতকগুপি শিব-মৃতি, হিন্দু চিন্ব! আব হিন্দ শিল্পে আচ বিকাশ 

আর শ্রেষ্ঠ কীতি। 

আশে পাশে ট্রক্রে।টাক্র। পাথরে চিত্রের ভগ্রাংশ বা পূর্ণ চিত্র বিস্তব বায়েছে | ডচ গ্রন্থতাবিকে। মেগ্তুপি 

মিলিয়ে মিলিয়ে জোড়া-তাজ। দিয়ে মন্দিরটার জীর্ণোদ্ধার করছেন । বিবাট কীতিঘুখ কতকগুপি বাথেছে, এগুলি 

ক্রমে মন্দিরের উপরে পুনঃসন্ধিবেশিত হবে। নান। দেবদেবীব আর পাধিব ঘটনাবলীর চিত্র । কতকগুণপি পাথব 

জুড়ে ব্রাঙ্ষণ-ভোঙজনের দৃশ্য ; মাথায় ঝুটী-বাধ। দাড়ী ওয়ালা রুদ্রাঙ্গ-পর। ব্রাঙ্ণের দল বসে “সেব। করছেন, সামনে 

বলাপাতায় আর পাত্রে খা্য ভ্রব্য অস্কিত; একটা জিনিস আমাকে একটু বিশ্মিত কাবলে_সকলেবই পাতা মুড 
পি 

শুদ্ধ আস্ত-আন্ত মাছ__মতস্ত-ভোজন তখনকার দিনে যবদ্ধীপে ব্রাহ্মণ ব| ধধিদেব মধ্যে থে নিষিদ্ধ ছিল না) এট। 

বেশ বোঝা গেল । 

এই রকম তো ঘুরে" ঘুরে? দেখতে লাগলুম--প্রাঙ্থানান্-এর অধিষ্াত্রী দেবত| শিবের চিন্তার আর তব প্রসাদ 

মনটা যেন ভরপূর হয়ে গেল। দেশে ফিরে এসে একটা শ্লোক পেয়েছি_-গ্লোকটী কোথ| থেকে নেঞদা জাশি না 

মনে তখন যে ভাব হচ্ছিল, সেই ভাব যেন এই শ্লোকটাতে ধারে দেওয়া আছে 

মাতা মে পার্ধতী গৌরী, পিত| দেবো মহেস্বরঃ | 

তাতরো! মানবাঃ সর্বে, স্বদেশে ভুবমত্রয়ম্ ॥* 

তখন মনে মনে কেবল “ও নমঃ শিবায় আর ও নম উমাঁধৈ" মন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি কালিদাসেব কথার 

প্রণাম-মন্ত্র আওড়াচ্ছিলুম-_জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ'। আর সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের ন|টকের 

আর বিশাখদত্ের মুদ্রারাক্ষসের নান্দীতে উদার ছন্দে পরমেশ্বর মহাদেবের বন্দন। গীতি, আর আবছ।-আবছ| ভাবে 

মনে পড়া নান। স্তোত্র আর বন্দনার ছত্র, তানসেনের শিব-ভঙ্জন-মূলক এ্পদ-গানের আর রবীন্দ্রনাথের 'মিরণ, 

প্রমুখ কবিতার ছত্র, আর ইংরেজী অন্থবাদে পড়া তামিল ভক্তদের শিবভক্তির পদের স্ৃতি, সব মিলে মনে এসে 

একটা অপূর্ব ভাবাবেশে সমগ্র চিত্তকে যেন সন্মোহিত ক'রে দিচ্ছিল । এই তীর্থ-স্থানের অদৃশ্য দেবতার অবস্থান 
শস্প পপিপশ শী শত 

« -১৩৬৮ সালের কার্তিক মাসের 'প্রবাসী'-তে যুক্ত বৃন্বাবননাথ শর্মা মহাশয় জানাইয়াছেন যে, এই প্লোকটা শশ্কর|চার্ধের অন্পূর্ণা- 

স্তোত্রের হবাদশ প্লোকের পরিবিত রাপ।-_মুল শ্োকটা এই £--মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেখে মহেমবরঃ | বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্, স্বদেশে! 

তুবনত্রয়ম্ ॥ 

€ 
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যেন আমাকে ঘিরে রয়েছে এই রকম একট ভাব, আমার হিন্দু-জাতির অপরিসীম ঈশ্বর-নিষ্ঠার আর বিশ্বাত্ম- 

বোধের, তার চিন্তার আর চেষ্টার, তাঁর স্বষম।-বোধের আর শিল্প-বিজ্ঞানের এই অবিনশ্বর নিদর্শন দেখতে-দেখতে 

আমায় অভিভূত ক'রে ফেল্ছিল-_ভয় হ'চ্ছিল, মনের মধ্যেকার ভাবাবেগ বাইরে পাছে প্রকাশ হায়ে পড়ে। হ্বদূর 

য্বদ্ধীপে এই পুষ্তীভূত পাথরের ভাঙাচোর। স্তুপের মধ্যে আমি যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্মেব 

ত্রিবেণীর ধারায় মানদিক অবগাহন ক'বে ্িগ্ধ হ'লুম, পবিত্র হলুম । 

ইতিমধ্যে কৰি এসে গিয়েছেন। তাকে যোগ্যকর্তয় আমস্থণ করবার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সিন্ধী বণিকও 

এসেছেন । কবির সঙ্গে আমাদের মালবাহী মোটরখানিও এল; আমি তখন মন্দিরের আশে-পাশে ঘুর্ছিলুম। 

পরে শুন্লুম্, এক মহা বিভ্রাট ঘটেছে । একখানি মোটরের পিছনে আমার একটা চামড়ার সুট-কেস বীধ| ছিল, 

মোটরের ঝাঁকানীতে সেটী হাতল থেকে ছিড়ে রাশ্তায কোথায় প'ডে গিয়েছে, তার হাতলট। কিন্ত গাড়ীর সঙ্গে 

ধাধবার দড়ীতে আটকে আছে । এখন এ স্ুট-কেসটীতে আমার এযাবৎ সংগ্রহ কর! অনেকগুলি ভালো-ভালো 

জিনিস ছিল-__বলিদ্বীপের পট, পিতলের মৃত্তি, বহু ফোটো গ্রাফ+_এ সব ছিল, আর ছিল শ্রীঘুক্ত অধেন্দ্রকুমাব 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে নেওয়া লঞ্নের স্লাইড-গুলি। সুট-কেসটা যে ছিড়ে পড়ে গিয়েছে এ খবর 

টের পাপা ধায় প্রাঙ্থানানএ পৌছে"); তখনই এক পুলিস অফিসার ঘোটরে ক'রে বেরিয়ে গিয়েছেন, রাস্ত। 

ধ'রে খুঁজে দেখতে-যদি পাঁওযা যায়। মনে ভারী ছুঃখ হ'ল, এতগুলি স্বন্দর জিনিস হয় তে। আর পা৪য়। যাবে 

না; 01070], 08112) ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে ছুঃখটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেনার চেষ্ট। করতে 

লাঁগলুম-_-তবে অন্যের স্যান্ত স্লাইডগুলি যে খোয়! গেল, তার কি হবে--এই ভাবনাটা এল । 

যা হোক্,কবি তো একটু ঘুরে ফিরে দেখলেন? দেয়াল ধ'রে, সকলে মন্দিরের পশ্চিম দিকৃটায় নদীর 

ধারে একটু ঘুরে এলুম | শিবের মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কবির কষ্টও খুব হ'ল। সেইখানে বাসে তিনি একটু 

দেখলেন। প্রান্থানানএর সমস্ত মন্দির প্রভৃতির সমাবেশ দেখে তিনি খুব প্রীত হ'লেন। তবে দুঃখের বিষয়, 

বেশীক্ষণ আমাদের থাক। হ'ল না--কবি যদি একলা-একলা এঁ জায়গা একটু লঙ্ব। সময় কাটাতে পারতেন, অত 

লোকের ভীড় যদি না থাকৃত, তাহ'লে আমাদের সাহিত্য বর-বুদুব-এর উপর যেমন একটী চমংকার কবিতার দ্বার! 

সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি প্রান্থানান-এর উপরও একটা বড়ো৷ কবিতা লীভ ক'রত। 

মন্দিরের পাশেই কবিকে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। চাঁয়ের টেবিলের চার ধারে ব'সে খানিকটা বেশ 

আলাপ চ'ল্ল। বাকে আর সুরেন-বাবু ধীরেন-বাবু ফোটে! নিতে আর স্কেচ করতে লেগে গিয়েছেন। 

চায়ের টেবিলে বিশাল-কলেবর কালেন্ফেল্দ্ সাহেবের রসালাপ খুব জ'ম্ল আমাদের ক্ষীণ-তঙ্গ তাত্রচ্ড় আর 
কুশ-কায় অথচ দীর্ঘ-দেহ ডাক্তার বস্ সাহেবকে উপলক্ষ্য ক'রে" এই কালেন্ফেল্স্কে যবদ্বীপীয়ের! নাম দিয়েছে 

“তুআন রক্সস” অর্থাৎ '্রীযুত রাক্ষস"; আবার নাকি তাঁকে 'বুকোদর? বলেও অভিহিত করে। আকারে 

রাক্ষসের মতনই লম্ব!-চওড়া, কিন্তু প্রকৃতিতে শিশুর মতন সরল, আর হাশ্ট-কৌতুক ক'রে সকলকেই মাতিয়ে? 

রাখেন-_-এমন তাঞ্জা প্রকৃতির লোক বিরল। 

ইতিমধ্যে এগারোট। বাজে__-এমন সময়ে আমার প'ড়ে-যাওয়! স্থুট-কেসের সন্ধানে যে মোটর বেরিয়েছিল 

সেটা ফিরে এল"; স্থখের বিষয়, স্ট-কেস্টা পাওয়া গিয়েছে, পথের ধারে এক গীয়ের লোকের। পেয়ে কাছে থানায় জমা 

ক'রে দিয়েছিল। আমি একটা আরামের নিংশ্বীস ফেলে বাচুম । আমরা তখন যোগ্যকর্ত অভিমুখে যাব! ক'রলুম । 

আমরা চ'লে যাবার সময়েই দেখলুম-দূর কোনো গ্রাম থেকে এক দল ছেলে-মেয়ে মাষ্টারদের সঙ্গে এসেছে-_ 
প্রাঙ্থানান্ দেখবার জন্ত। সঙ্গে কাপড়ে বেধে-খাবার এনেছে । কোনও ইন্ছুলের ছাত্র ছাত্রী হবে এরা । ইস্কুলের 

ছেলেমেঞেদের দেশের গ্রাচীন কীতি দেখানোর রীতি এদেশে প্রবতিত হ'চ্ছে দেখে খুশী হ'লুম । 



প্রান্থানান্ ৩৪৭ 

.. সমস্ত পথটায় দেখলুম--এ অঞ্চলটা খুব উর্বব, আর তেদনি এখন লোকের ঘন বসতি । সাডে- 
এগারোটায় আমরা যোগাকতথ পৌছুলুম। সবাসরি এখানকার এক রাজা, 1+7101--$1:0) পাকু-আপাম' যাব 
উপাধি, তাঁর বাড়ীতে উঠলুম। শ্রকর্তর সুসথনান আৰ মঞ্গনগবোব মতন যোগাকহয ছটা ঝা আছেন, 
একজনের পদবী 'পাকু-আলাশ” ইনি মঞ্নগবোর মতন পদেব_ম।ব একজনের পদবী “স্থলতান", এর পদ শ্শ্হনানের 
মতন উচ্চ । পাকু-আলামের বাভীতে রবীন্দ্রনাথ সপাবিষদ অতিথি হবেন স্থির ছিল । এব লাড়ীব সমন্ত বাবস্থা 
মঙ্কুনগরোর বাড়ীর মতন। তবে মঙ্্নগবোৰ প্রাসাদটা মনে হ'ল ঘেন বেশী জাযগ। জড়ো । ফটক দিখে বাড়ার 
প্রকাণ্ড হাতা টুকে সামনে পড়ে বিরাট এক “পেগুপো+, আব একটা গাছে-ভব। আডিনা। পাকুআগাম আমাদের 
অভার্থনা ক'রে বসালেন, কবিব সঙ্গে দোভাষীব মারকং কথ। হ'ল । ববফ-লেননেড খাইসে উপাগ্থ সিদ্দী শা 
অন্যান্য কবি-দর্শনার্থী ভর্ব বাক্তিদের আপযাঘন কব হ'ল। তীব। বিদাঘ নিলেন । পথশ্রমে কবি ক্ান্থ। মিনার 
দুই ধারে প্রশস্ত কতকগুলি কামর আছে, আমাদের সেখানে থাকবার বাবস্থ। কব! হ'ল, এখানে আসাদের 
দিন সাতেক থাকতে হবে। জিনিস-পত্র গুছিঘে স্বান-টান সেবে প্রা বেল। টো আমণ। মপ]হ জনে 
ব'সলুম -পাকু-আলাম আর তার পত্রী তখনও মধ্য ভোজন সাবেন নি। পাকু-আালাম বেশ শিঙিত বাকি, 
ডচ জানেন, তবে ইংরিজি জানেন না। কবিব যোগা সমাদব তিনি কা'বলেন। মামাদেব বাকে ছিলেন দোঙমী। 
আহাবেব পবে এর প্রাসাদের একট্র-আধট অংশ ঘুবে দেখলুম-একটা বডো। প্রকোষ্ঠে ববকানে বস্বাণ জগ 
যথারীতি দেবী শ্রীব বিছানা ব! গদী আছে, ঘবটাতে দাদী দামী সোন। দগোব তৈজস, আব কঠেন তৈথী একটা 
মিথুন বা দম্পতী, অর্থাৎ ছুটী সুন্দৰ নর-নাবী মৃতি,__বিবাহ-বেশে খাটন-মাল। হ'যে বসে শাছে। 

পাকু-আলামেব একটা ছোট্টো মেষে এলে তার মাব সঙ্গে সঙ্গে পুরূল" , মেষেটার নাম দিয়েছে (4১৯07102 
_ইউরোপীয় নাম। মঙ্কুনগকোব মেযেব নাম মনে পাডল-_কু্মবধ্ধনী”। প্রাচীন ঘবদীপীদ সংস্কৃতির সঙ্গে 
সংস্কৃত ভাষার প্রতি মঙ্কুনগবোব একটু বেশী অন্বাগ | 

স্থবিধা-ক্রমে আজ স্থুলতানের জন্মদিন_-রান্রে 'কাতন্” বা বডে। বাজবাডীছে 68100) এসবিম্পি ব। 

'জিম্পি” নাচ হবে, সে ন1১ দেখবার জন্য ডচ্ রেসিডেণ্ট সাহেবের মাবফৎ কবিব শিমন্বণ হাদেছে | সন্ধা! সাডে- 
সাতটায় পাকু-আলাম মর তৎ্পত্বী কবিকে নিয়ে গেলেন বেসিডেন্ট সাহেবের বাডীন্তে। আমবাও (গলুন | 

তারপরে খানিক আলাপের পরে, রেসিডেন্ট সাহেনেব আর কবিব সঙ্গে আমণ| কাহনে গেলুম | এখানকার 

কায়দা-কান্ুন সব শূুরকতরই মতন। আজ রাজবাড়ীতে বিশেষ সমারোহ । বিবাটি মণ্তপটা গলোক-ঘাণায় 

সঙ্জিত। যথা-রীতি রেদিডেন্ট আর স্থলতান একত্র পাশাপশি চেয়।রে বসলেন । কবিব সঙ্গে গণহ।নের পরিচয় 

হ'ল। সুলতান্টার বয়স ৩০।৩৫ হবে, বড়ে। লাজুক ধরণের । আমাদের মণ্ডপে ধাবে চেয়ারে বসতে দিলে। 

ডচ. ইপ্চিনিয়ার ডাক্তার মুন্স-এর সঙ্গে শুবকত' মন্কুনগরোর বাড়ীতে শালাপ হঘেছিল, ইনি, আব ডাক্তার বস_- 

এদের পাশে ব'সলুম-_বেশ স্থবিধা হ'ল, এদের কাছ থেকে নান! খবর পাণওয়। গেল, আলাপের বেশ সবেগ 

মিল্ল। রাজবাটার চাঁকরের৷ অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে ঘুরে বেডাচ্ছে_কালে। রঙের পোষাক । প্রথম 

বিলেতি বাগ্য বেজে উঠল, তার পরে দেশী গামেলান্। একজন “দলা ব! কথক উচ্চৈঃন্দরে পাঠ করতে 
লাগূলেন__-অজুনি আর তথপরী প্রীকান্তি (শিখন্তী ববদধীপে রাজকন্া কান্তি" রূপে অন্গুনের অন্যত। পরী 
হ'য়ে গিয়েছেন এদের উপাখ্যান নিয়ে কিয়খকাল ধ'রে গান চঠল্ল। তাব পরে “সেরিম্পি নাচের জন্য 

চার চার আট জন রাজকন্ঠার প্রবেশ-শৃরকতগ় “বেডয়ে” নাচের সময়ে যে ভাবে প্রবেশ দেওয়া! ভায়েছিল? 
সেইভাবে । এই নাচের কিছু আভাস পুবে দেবার চেষ্টা করেছি, এখানে মাবার পুনরুক্তি করবার চেষ্টা করবো 

না। তবে এই “সেরিস্পি' নাচকে যেন “বেডয়ো" নাচের চেয়ে আরও 56৮০১ আরও আভিজাত্যপূর্ণ বনে মনে হ'ল। 

রি 



৩৪৮ দ্বীপময় ভারত 
সপ পা ৯ 

স্পস্পর পট পীস্পীস্পাতপাশ্পাত্ণ পাস্পিস্পিস্লাস্পিিস্পস্পিস্পার্পিসিন্পি পা পোল পাশতিপা্পা পা পি স্পা পাস শা পার্পি প তপ্ত পার্পিত পপ পালা ৬ শীত পাপা লা পতি পাপা ও শপাশি শিপা্পাশিশেসপিপাস্পাস্পিন্পি পিসি দশ পা লাশ টা পা পািশ তা ০ 

স্বপ্নের মত নাচ হয়ে গেল, ধীর পদক্ষেপে পদসংনদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণী রাজকুমারীর! চ'লে গেল। রেসিডেন্ট 
আর স্থলতানের কাছ থেকে কবি বিদায় নিলেন। ব্যাপারটা চুক্ল রাত্রি প্রায় সাড়ে-দশটায়। 

ফিরে এসে রাত এগারোটায় পাকু-আলামের সঙ্গে একত্র ভোজন। পাকু-আলামের সঙ্গে কথা হ'ল--বেশ 

ভাবুক ব্যক্তি ইনি। যবদ্ধীপের সংস্কৃতি কতটা বা! ভারতীঘু উপাদান আছে, আর কতটাই ব| দেশীয় হীন্দোনেসীয় 

উপাঁদান, সে বিষয়ে আলোচনা হ'ল। এঁর মতে, যবদ্বীপীন্ প্রকৃতিতে যে অন্তমুখী ভাব-10)900150, আছে, সেট! 

হচ্ছে ইন্দৌনেসীয় মনোভাব-প্রস্থত | খ্রীষ্টান মধ্য-যুগে পশ্চিম-ইউরোপে বা জর্মানীতে [১৮10] পাসিফাল 

যেমন এক ধর্মবীর, এক মরমিয়া যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ান, যবদ্বীপে মহাভারতের অজুনের চরিত্রও তেমনি আধ্যাত্মিক 

সাধনার প্রতীক হ'য়ে, একটা 1))59610  01)710%0ে হ'য়ে দীডিয়েছে। এটী ইন্দোনেসীয় প্রকৃতির প্রভাব-জাত 

ব'লে তাঁর বোধ হয়। এর কাছে আরও শুনলুম যে ঘবদ্বীপের কতকগুলি যুবক মুসলমান ধর্ম আর শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করতে ভারতবর্ষে যেতে আরস্ত করেছে ;_ কোথায় তার! বেশী ক'রে যায়--আলীগড়ে, কি দেওবন্দে, কি লাহোরে, 

তা তিনি বল্তে পারলেন ন।, তবে যবদ্বীপের যত ছেলে মক্কায় পণ্ড়তে যায় তত ভারতবর্ষে যায় না। এদেশে 

00111011091191) হবার জো নেই, কারণ দেশের তাবৎ লোক-_বাহৃতঃ অন্ততঃ মুসলমান ॥ 

০০০ 

২৫। যোগ্যকত 
সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বর |-_ 

যেগ্যকত'র কাছে প্রাচীন কতকগুলি বৌদ্ধমন্ৰির দেখবার ব্যবস্থ। করেছিলেন ডাক্তার বস্ আঁজ সকালে 

ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্ফেল্স্, ধীরেন-বাবু আর আমি সেগুলি দেখবার জন্য বা'র হ'লুম। এই মন্দিরগুলি 

হচ্ছে 118)101 [900019১0000 030001 9০০০) 1157011১199) আর 1101001 ঢ12827, এই মন্দির- 

গুলিই বর-বুদছুর আর প্রান্থানান্এর যুগের ₹ছুইটা আবার বর-বুছুরের পূর্বেকার সময়ের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম 
শতকের ৷ বাস্ত-বি্ার দিক্ থেকে প্রত্যেক মন্দিরটীর বৈশিষ্ট্য আছে। মন্দিরগুলির মধ্যেঃ চণ্ডী-সেবুর মন্দিরটা 

প্রাস্থানান-এর মত-_মাঁঝের একটা বিঝাট মন্দিরকে ঘিরে চারিদিকে চার সারে প্রায় ২৪০টী ছোটো মন্দির রায়েছে। 

চণ্তী-সেবুর ভগ্নস্তুপের পাশে এক অতিকায় প্রত্যালীঢ় ভাবে উপবিষ্ট রাক্ষস বা-যক্ষ দ্বারপাঁলের মুতি বিশেষভাবে প্রষ্টব্য 
-_-বিকট বর্তৃলাকার নেত্রে অসি-চর্মধারী এই মৃত্তিটীকে না ডিএ 130] ?0 56079 অর্থাৎ বিভীষিকার পাথবে- 

তৈরী চাক্ষুষ মৃতি ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। চণ্তী-প্লাওসান-এ কতকগুলি স্থন্দর বৌদ্ধ দেবমূত্তি আছে; তার মধ্যে 
একটা মেত্রেয়-মূতি অতি সুন্দর; এগুলি খোলা আকাশের তলায় মন্দিরের ভিতরে পড়ে আছে, মন্দিরের ছাত এখন 

আর নেই। এই রকম একটা মেত্রেয়-মৃতির মাথাটী কি ক'রে ইউরোপে গিয়ে ডেনমার্কের কোপ ন্হাগনের সংগ্রহ 

শালায় এখন রক্ষিত হ'য়ে আছে--এই মাথাটা থেকে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত যবদ্বীপীয় শিল্পীরা ধ্যানের দেবতাকে 

কি রকম স্বন্দর ভাবে মূর্ত ক'রতে পারতেন তার বিশেষ একটু পরিচয় পাঁওয়া যায়। 

রাস্থানান্ পথে পড়ে, সুতরাং প্রান্থানান্টা আর একবার ঘুরে" আসবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না। 
ডাক্তার বস্ সানন্দে আমাদের এখানে নিয়ে গেলেন। প্রান্বানানের ভগ্ন মন্দিরের তদারক করেন একজন ডচ. 

ইঞ্জিনিয়ার। শর নাম ড ৪০ [182 ফান-হান-প্রিয়ভাষী যুবক, ইনি আর এর স্ত্রী. আমাদের খুব আপ্যায়িত 



যোগ্যকত' রঃ 

করলেন, চা-টা খাওয়ালেন। এই সকাল বেলাটা প্রস্থ আর শিল্প পবিদর্শন আর আলোচনায় চমহকার ভাবে 
কাটল; আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কালেন্ফেল্সএর উদার অনাবিল হান্ত-কৌতক ছিল বাপে আরও 
ভালো লাগ্ল। 

যোগ্যকত যবদ্ধীপীয সংস্কৃতির একটা প্রধান কেন্দ্র। শ্বকরতঘ যেমন, এখানে তেমন নিঙ্গ জাতীন সংস্কৃতিতে 
আস্থ। ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন এরূপ যবদীপীয় অভিজ্াতবর্গ তে। আছেন-ই, অধিকন্থ কতকণ্পি উচ্চ-িক্ষিত সহাদয় 
শিল্পন্টরাগী ইউরোপীয়-ও আছেন । উভয় শ্রেণীর লোকের সহযোগি ভাব এখানে মবদীপীষ সংস্কতিব সংরগ্ষণের আব 
গ্রসারণের প্রয়াম খুব দেখ| যায, তার ফল-ও বেশ হচ্ছে । ডচ. ইঞ্চিনিযাব ডাক্তার 04), মুন্স্ এব কথ। 

বলেছি; ইনি প্রাচীন যবদ্ধীপীয় ইত্হাস আব 

প্রত্বতত্ব নিয়ে আলোচনা করেন; এর সহধমিণা 

হলাণ্ডে উপনিবিষ্ট আরমানী ঘরের মেষে, ইনি-ও 

যবদ্ধীগীয় সাহিত্য নাট্যকলা প্রভৃতি বিষয়ে ইংবেজীতে 

প্রবন্ধ লেখেন। আর একটী ডচ্ ভদ্রলোকের সঙ্গে 

আলাপ হ'ল, এর নাম 1, 0. ০. 13৭17], ইনি 
আর এঁর স্ত্রী দুজনে মিলে যবদ্বীগীঘ আব দ্বীপময 
ভারতের অন্যত্র জাত প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্যেব 

চমত্কার একটী সংগ্রহ গণ্ড়ে তুলেছেন। আমরা 

ডাক্তার মুন্স আর শ্রীধুক্ত রেসিঙ্ক এদের ছুজনেবই 

সংগ্রহ দেখে আসি। ঘোগ্যকর্ততে যবদ্বীগীয় সংস্কৃতির 

স্বকুমার দিক্টীর আলোচনার জন্য একটী পবিষং 

আছে; রেলিঙ্ক-দম্পতী তার জন্য যথেষ্ট করেছেন । 

কতকগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবাষে এই পরিষত্টীর 

অস্তিত্ব বিদ্যমান। পরিষদের নাম 1)71)10) 4০126 

ধর্ম-স্বজাতি”--অর্থটা বোধ হয়, জাতীয় ধর্ম ব| 

'স্কৃতির সংরক্ষক পরিষৎ। এই পরিষদের অন্তর্গত 

প্রতিষ্ঠান এই কয়টা-_[১] [090 1301550 10800 

ক্রীড়া বেক্ষ (পেক্ষ? প্রেক্ষা?) বিরাম'_বা যব- 

দ্বীগীয় নৃত্য-গীত-বাছ্যা শিক্ষায়তন 7 9 

[১020121) 001 160101596800779  ?গুন্তি 

পাঙ্গেরান্ আর্য তেজ:কুক্ুম” নামে একজন উচ্চ- 

স্থানাধিষ্িত রাঁজবংশীয় এই শিক্ষায়তনের পরিচালক ; এখানে প্রাচীন-রীতি অনুমোদিত নাচ শেখানে। হয় সাধারণ 
ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও নেওয়া হয়; [২] 27100 0০$০100০ “বনিতা-উত্তম? বা 'সম্মারী-সভা? । 19061) 519০ 

10৮, 47১৫০01101৮ 'রাদেন আয়ু ডাক্তার আছুল্কাদির' এই সভার প্রধান কমী__দেশীয় গৃহ-শিল্প ইত্যাদি মেয়েদের 

মধো শিক্ষা দেওয়ার আর মেয়েদের সববিধ উন্নতির জন্য এই সভা; [৩] 11410] নাএসও তামান শিশ্ব ব। 

“শিশু-উদ্যান'--0350০90, 7199 90101 30118101707৮ রাদেন মাস্ স্ুবদি হুর্ধনিঙরাট্, হচ্ছেন এর প্রধান 

এটা একটী জাতীয়তা -সংরক্ষণ-প্রয়াসী ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল; আর [8] [12101027000 'আবিরান্দ' 1457 8185 

প্লাওসানের মন্দিরে প্রাপ্ত মৈত্রেয় সুতি 



৩৫০ দ্বীপময় ভারত 

/১10 0190010810010 “রাদেন মাস্ আধ গন্ধ-আত্মজ এর সভাপতি, এটা “দীলাঙ' বা কথকদের শেখাবার ইন্ছুল। 

এর প্রতোক আয়তনটার কাঁঞ্জ স্চারু-ক্ূপে চ'লছে ; এই চারিটার প্রায় সবগুলি আমর গিয়ে দেখে আসি । 

দুপুরে শহরে খুব ঘোরা গেল। এক চীনে পুরাতন জিনিসের দোকান থেকে চাঁষড়াব '৪মাইয়া, পুতুল 

স্থরেন-বাবু কতকগুলি নিলেন, আমিও গেটাকতক কিন্লুম | সিন্ধী মণিহারী চেলারামের দোকানে বসে সিন্ধীদের 

সঙ্গে আলাপ ক'রলুম ; সেখানে ক'লকাতার মেটেবুরুজে বাড়ী বাঙালী মুসলমান দরজী একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল__ 

এদেশে সে অনেক দিন আছে-_-বৌধ হ'ল এখানে বিবাহ ক'রে “থিতু” হ'যে বাস ক'রছে, আমার কাছে কিন্তু সে- 

কগ। ভাঙলে না । তবে বাঙলায় কথা কইতে পেয়ে খুব খুশী হ'ল, একথা ঝ'ললে। 

রাত্রে আহারের পরে পাকু-আলামের সঙ্গে পেগুপোতে বসেবসে খানিক গল্প হ'ল। এখানকার স্থুলতানেব 

প্রধান মন্ত্রীর নাম 1১700. বা পতি" । তার বাড়ীর আর অন্য রাজবাডীর ছেলেদের নিয়ে তিনি নত্যে রামাধণ 

অভিনয় করিয়ে দেখাবেন। তাই কবিকে আর তার সঙ্গে আমাদের, মন্ত্রীর বাড়ী 10৮71৮00021) কাপাতিহাঁন? 

ব। 'পতি-নিবাস' প্রাসাদে নিয়ে গেল। পতি ব৷ মন্ত্রী বেশ দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মন্ত টিকোলে। নাক, খুব 0150720719700 

বা মহাজনোচিত গাস্তীরপূর্ণ চেহারা ;__র্ীন সারং, সাদ! কোট, মাথায় বাতিকের রুমালের ছোট পাগডী প'বে 

কবিকে স্বাগত ক'রলেন। বাড়ীর বড়ো পেগুপোতে আমাদের চেয়ারে বসালে, পানের জন্য বরফ-লেমনেও দিলে। 

পেগুপোর একদিকে চেযারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, অন্য দিকে ভূয়ে বসে পাড়াব গ্রতিবেশী আর সাধাবণ রবাহৃত 

লোক । গামেলান বাজ ছে_-অভিনয় হ'ল রামায়ণের গোড়া থেকে জটাযুবধ পর্স্ত সমস্তটা। টাইপ-করা প্রোগ্রাম, 

তাতে গল্পের সারাংশ লেখ! আছে, অতিথিদের জন্য বিতরিত হ'ল__মালাইযে, ডচে, 'আর আমাদের জন্য ইৎবেজীতে । 

ছোঁটে।-ছোটো ছেলের! অনেকগুলি ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছে। সাধারণ অভিনয় নয়, নৃত্যাভিনয়। কথাবাতা হ'চ্ছে 

গানের সুরে, তাও আবার গ।মেলানের বাজনাঘ চাপ পণ্ড়ছে, আবার গামেলানের দলে দোহার গাইষে” আছে, 

তাদের গানও হয় মাঝেমাঝে আমাদের জুড়ীর মতন। কিন্ত গ্রত্যেক কাজ হ'চ্ছে নাচে, বা নাচের ভঙ্গীতে । নাচ 

এদের ভাবের অভিব্যক্তির প্রধান সাধন হু'যে দীঁড়িযেছে । দৃশ্যপট নেই_-খোল। দালানে আসর, বাঙলাদেশের যাত্রার 

মতন । দূরে সাজ-ঘর। সান্-সজ্জা এদেশের অন্য নৃত্যে যেমন হয়, তেমনি__সাবেক চালের যবদ্ধীপীয় পোষাক 

পারে পাত্র-পাত্রীর। আস্ছে। নাটকে রাক্ষসের। এল মুখস প'রে, কিন্তু আর কারো মুখে মূখস নেই । আমরা অবশ্ঠ 

ঘটন| সবটাই বুঝতে পারছিলুম । 'পতি'র একটী ছোটে। ছেলে সীতা সেজেছিল; কিন্তু তার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল 

যেসেলক্ষণ সাজে। যেমন প্রাচীন চালের শিক্ষা পেয়েছে সেই-মতই সকলেই চমৎকার অভিনয় করছিল । সবটা 

জড়িয়ে জিনিসটা এমন সুন্দর আর রোচক হয়েছিল, যে কি আর ব'লবো। কবি-ও খুব উচ্ছৃসিত প্রশংসা 

ক'রছিলেন। ছুই-একটী ঘটনা এদের রামায়ণে নোতুন লাগল । হাস্ত-রসের অবতারণা করবার চেষ্ট-ও মাঁঝে- 

মাঝে হ'য়েছে। রাম-লক্্ণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণখার নার্ক কাটা গেল। এদিকে শূর্পণখার অদর্শনে অধৈর্ 

য়ে বসে আছে তার আট স্থামী__রাম-লক্রণের প্রেমে অধীরা রাক্ষসী শূর্পণথার এই বহুপতিকতা কল্পনা করে, 

যবদ্ীপে একটু হান্ত-রসের আমদানী করবার চেষ্টা হ'য়েছে। আট রাক্ষস স্বামী এল”__সকলের এক ধাজের পোষাক, 

আর মুখে শৃওর আর ম'ষের মুখের ভাব মিলিয়ে' তৈরী লম্বা-লগ্গা কালে! রঙের মুখস পর।-__সব কয়টার মাথায় শিং 

মুখসগুলি একই ধাজের__ববরতা নিষ্টুরতা আর নির্দ্ধিতা যেন এই মুখসগুলিতে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এরা নেচে গেয়ে 

শূর্পণথার বিরহে নিজেদের অধৈরধ প্রকট ক'রলে। তারপর আকাঁশ'গমন নাটন ক'রতে-ক'রতে শূর্পণখার আগমন ; 

দুর থেকে তাকে দেখে-ই, এই শৃকর-মুখ মহিষ-শৃঙ্গ আট রাক্ষস স্বামী, সোল্পাসে একত্র উঠে একভাবে একটু নেচে 

নিলে__সেটা যে কি হাস্তকর ভাবে অভিনীত হ'ল যে কি আর ব'লবো। মায়ামগ সেজে একটা ছোটে। ছেলে এল", 

সাব হরিণের আ্কারী পোষাক অফূত, আর সে-ও অদ্ভুত হুনর ভাবে নৃত্যে ঘটনার গ্যোতনা দেখালে । তারপর 

চে তি শি 



যোগ্যকত্ঁ ৩৫১ 

' নাচের সঙ্গে-লঙ্গে সীতাকে নিয়ে রাবণের পলায়ন । বিরাট্-পক্ষপট-যুক্ত পাখী ঠোটেব অন্ুকাহী মুখস আর পাখীব 
গায়ের অন্ুকারী পোষাক-পর। জটায়ু-কতক বাবণেব পথ-বোধ। তারপবে নৃতা-ছন্দে রাক্ষসে জটায়ুতে যুদ্ধ, আর 
শেষটায় একে একে জটাযূব ছুই পক্ষ-চ্ছেদ, মারাত্বক আহত হ'য়ে জটাযুব পতন, আর সীতাকে নিষে নুত্য-সহখেগে 
রাবণ-কর্ক পবন-বেগে প্রস্থান। অতি হ্থন্দব হ'ল সব জিনিসটা_-আমর| কখনও কল্পনা ক'বতে পাবিনি যে 
এদের সংস্কৃতিতে এই হ্থন্দব জিনিসকে এরা এখনও বাচিযে" রাখতে পেবেছে । কবিব শবীব ততটা ভালে ন| থাকায 
তিনি ঘণ্টাখানেক থেকে চ'পে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমর| মন্্মুগ্ষের মত ব'সে-বসে নাট। থেকে বাহ দেডট! অবধি 
দেখলুম। আমাদের সঙ্গে ডাক্তাব বস্, ভাক্তাব কালেন্ফেলস্ আব পাকু-মালাম সমস্ত ক্ষণ ছিলেন__এমন সজ্জন- 
সঙ্গে বসে এই রূপ নৃত্যাভিনয়-দর্শন এক অপূর্ব ব্যাপাব হ'ল। 

২*শে মেপ্টেম্বব, মঙ্গলবার |-- 

কাল সকালে পাকু-আলাম তার পণ্ডিত-মোল্লা ডাকিযষে তাব বংশ-পত্রিক। বাব কবিযেছিলেন আমাদের 
দেখাবার জন্য। আজ তিনি আবার বার করালেন । ঠিকুজীব পধবণে গেল কবে বাথ মস্ত পটেব আবারেব 
কাগজ, তাতে গাছের ডাল-পালা-পাতা-ফল-ফুল নকৃশ।য় এই বাজবংশ-জাত স্ত্রী-পুকমদের নম লেগ! | সবট। খুব 
রঙ-চঙ কর! । ঘিছদী আব আবব পুবাণোক্ত মানবের আদি-পুরুম আদম থেকে মাবন্ত কবে আমাদের পশু 

আলামের পূর্ব-পুরুষদের নাম দেওয়| হ'যেছে। হিন্দ পুবাণ-কথাব আব মুসলমান পরবাণ-কথাব অপুব খিটডী এতে 

দেখা গেল। বাবা আদম থেকে শিবের উতপত্তি। আবার পঞ্চ-পাগুবেব উত্পন্তি, পাণুবদেৰ কম পুক্ষ পৰে পাক. 
আলাম-রাঁজবংশেব আদি পুব্ষের উৎপত্তি। এইরূপে ধবদ্বীপে নন।গন্ত মুসলমান ধমেব পুবাণেণ সম্খে হিন্দ 

ইতিহাসের ব| পুরাণ-কাহিনীব একটা আপস করবার চেষ্ট। হযেছে, আর জোড়া-তাড়। দিযে বেশ কাধকব আপন 
একটা দাঁড়িযে-৪ গিয়েছে । 

পাকু-আলামের কাছে বাতিক-কাপড়ের নকশাব বিস্তব ছবি াছে, তার সব খাত। আনিবে দেখালেন । 

সাজ-ঘরে নিয়ে গিষে নাটকের স্ব সাজ-সজ্জ। গহনা-পত্র দেখালেন । 

শ্রীযুক্ত রেসিঙ্ক-দম্পতী আজ সকালে তাদের বাড়ীতে কবিকে আমন্্ণ করেন, প্রাচীন উন্দোনেসীম শিকল্প-বা 

দেখাতে । চমত্কার ভাবে এদের সংগ্রহগ্তলি সাজানো হয়েছিল। নানা রকমের কিংখব আর জবীব কাপড়। 

আমাদের কাশীর আর স্থরাতের জরীর সাডীকেও টেক! দেয় এমন কাপড় স্ত্রমাত্রা-্বীপে তৈরী হয়, তা জান| ছিল 

না__লাল সিছুরে' রেশমের কাপড়, একটু অদ্ভুত,ধ্বরণের মোণার জরীর আঁচলা, ফুল আব পাঁড। পুবাতন গুজরাটের 

পাটোলা বিস্তর এর। সংগ্রহ করেছেন, এই যবদ্বীপে বসে-কসে। প্রাচীন তৈজস-পন্জের_পিতল ভামার জিনিসের 

বেশ সংগ্রহ । কেমন ক'বে ক্রমে-ক্রমে তৈজস-পত্রের ব্যবহার বিষদ্কে ঘবদ্ধীপে সর্চির লোপ হচ্ছে, তা এর! পর পর 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ”রে তৈজস সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছেন-অতি মনোহর যার রেখা-ন্ষম। এমন তামার 

ভূঙ্গারের বদলে এখন এসে গিয়েছে নল-ওয়ালা টিনের মগ! এরা কিছু মিষ্টিমুখ করালেন, _যবদ্ীর্গা় ইসবগ্তলের 

শরবৎ খাওয়া গেল। ধন্যবাদ দিয়ে এই শিক্ষিত কলাবিৎ দম্পতীর কাঁছ থেকে বিদাদ্স নেওয়৷ গেল। 

ডচেদের ছুটো কারখানা আর দোকান আছে, তাতে যবন্থীপীয় উঙের তৈজস-পত্র, বাতিক-কাপড়, কাঠের-কাজ, 
ওআইয়াং, ব্রঞ্জের মৃত্তি প্রভৃতি শিল্প-দ্রব্য তৈরী ক'রে বিক্রী হয়। ছুটোর-ই বেশ ভালো অবস্থা । আমরুঞ্ 

তুইয়ের মধ্যে 1৩৮ 17075 সাহেবের কারথানা আর দোকান দেখলুন। কারখানায় পিতলের নানারকম জিনিস 
ঢালাই হ'চ্ছে, কাঠের খোদাই-ও হ+চ্ছে। যবন্বীপীয় শিল্পের কেন্দ্র হচ্ছে এই যোগ্যকর্ত। হ্বর্জুানের প্রাসাদের 



টা দ্বীপময় ভারত 
সা শশী পি তা শা তিতা পোপ টি নিলো পা ৮ শিশির পাটি পি সপাস্পিস্পিপাটিশা পাটির উপ সি তিতা ৮ তীপত ৮১ শোক সা ৪ সিল ৬৮ ৩ উকি পিছ জি পা 

আশে-পাশেও ও বিস্তর কারিকর থাকে, ,সি্ধী দোকানী চেলারামের সঙ্গে গাড়ী ক'রে গিয়ে সে স জাযগাটায়-ও ঘুরলুম। | 
অন্য ভচ দৌকানটাতেও গেলুম। আজ সারাদিন যবদ্ীপীয় শিল্প-দ্রব্য দর্শনেই কেটে গেল। একজন আধুনিক 
যবদ্থীপীম্ব মু্তি-গড় কারিকরের তৈরী বর-বুদুর আর প্রাম্বানান্-এর ভাস্কর্ধের ধাঁজে গড়। ছোটো একটা ব্রপ্ধ মৃতি 

কিনলুম--দেব-দেবীর মিলন মৃত্তি, ডচ্ দৌকানদার ব'ললে শিল্পীর মতে উমা-সহিত শিবের মৃতি ; শিবের ক্রোড়-দেশে 
গৌরী উপবিষ্ট; এটা অতি সুন্দর কাজ, চমকার ভাবে পূর্ণ__-আজ-কালকার মুসলমান শিল্পীর হাতে এমন জিনিস 

যে বেরোয়, তাথেকে যবদ্ীপের জীবনে তার প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনুভূতি এখনও কতখানি প্রবল তা অনুমান 
কর! যায়। 

রাত্রে কৰি স্থানীয় ]081)১000 সভায় তার কবিতার পাঠ শোনালেন_-ইংরেজীতে আর বাঙলায়, প্রা 

সওয়া-ঘণ্টা ধ'রে। 

পাকু-আলাম-এর এক %)% ( অর্থাৎ খুড়ী বা মাসী ঝ। পিসী ) এসেছেন আজ; ইনি বেশ ইংরেজী বলতে 
পারেন। ইনি ধীর প্রক্কতির মাতৃভাব-মণ্তিত মহিল! ; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথ| জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ইনি আসায়, 

পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কথাবার্তার পক্ষে আরও সুবিধা হ'ল। 

২১শে সেপ্টেম্বর, বুধযাঁর |» 

সকালে কতকগুলি সওদা ক'রলুম-1'0: [10:56এর দোকানে কিছু যবদ্ধীপীয় তৈজস, আর অন্যত্র গোটা 

ছয়েক কাঠের মুখস কিনলুম-_নাটকে এগুলি ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন যবদ্বীপীয় শিল্পের সন্দর নিদর্শন; আর পূর্বোক্ত 

হর-গৌরী যৃতির কারিকরের তৈরী গুটি ছুই ব্রপ্ধ মৃতি-_-একটা বর-বুছুরের ধরণে উপবিষ্ট বুদ্ধ-মুি, আর একটা চণ্ডী- 
সেবুর অনুকরণে ষক্ষ দ্বারপাল মৃতি। 

কবির সঙ্গে 1120002715০ তামান শিশ্ব বিদ্যালয় দেখতে গেলুম বেল। দশটায়। শ্রীযুক্ত হুর্যনিওরাটু 
বলে একটী যবছীপীয় ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথেব শাস্তিনিকেতন-বিগ্যালয়ের অন্ুপ্রাণনায় ব্ছর কতক হ'ল ইন্ুলটা 

কারেছেন। ছাত্রের সংখ্যা বেশী নয়__জন পঞ্চাশেক ছাত্র, জন যাটেক ছাত্রী, এদের নিয়ে ইন্কুল। শিক্ষক চব্বিশ 

জন, শিক্ষয়িত্রী সাত জন। ছাত্রের! প্রায় সব-ই, আর ছাত্রীদের জন তেরো, ইন্কুলের বোভিং-এ থাকে । সাধারণ 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপীয় শিল্প কলা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। কবির সঙ্গে তামচুড়, শ্রীযুক্তা রেসিস্ক-পত্তী, 

ডাক্তার মুন্স্, আর আমি ছিলুম । কবিকে স্বাগত ক'রলে, তার নামে যবদ্ীপীয় ভাষায় গান বেঁধেছিল তা ছাত্রীরা 
গাইলে, ইংরেজীতে অভিনন্দন-পাঠ করলে | কবিকে কিছু ব' লড়ে হা'ল। এরা কবির আগমনে সত্য-সত্যই খুবই 

খুশী হ'ল। ইস্কুলের বাবস্থা আর এর %6000370)0:, এখানকার ধরণ- ধারণ, আমাদেরও চমৎকার লাগ্ল। ঘণ্টা 

দেড়েক এখানে কাটানো গেল। 

কবিকে এরা যবদ্ধীপীন গানটাতে “তুজঙ' বলে উল্লেখ ক'রেছে। মধ্য-যুগে যে অর্থে যবদ্বীপে এই শব্দ 

প্রয়োগ করা সত, আর এখনও হ'য়ে থাকে, সে অর্থ ভারতে এখন অজ্ঞাত; আগে হয় তো সে অর্থ ভারতে-ও 

প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপের মর্জ-পহিৎ সাম্রাজ্য যখন সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বিস্তীর্ণ হয়, তখন ষবদ্বীপ থেকে এই দ্বীপময় 
ভারতের নান! স্থানে পুরোহিত আর গুরু বা উপদেশক পাঠানো হ'ত।--এর৷ শাস্ত্রে পত্ডিত, লোক-শিক্ষক হ'তেন, 
এ" সম্মানিত নাম ছিল? 06012700% বা “ভুল” | উড়িঘ্তার ভূবনেশ্বরে বিন্দনরোবর-তীরে অনস্ত-বান্থদেৰ 

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙলার রাজ। হরিবমদেবের মন্ত্রী, রাট়ের সিদ্ধন্প-গ্রামের (আধুনিক সিধলার ) বিখ্যাত পণ্ডিত 
ভট্টভবদেবের উল ্রশস্তি ই দরের গায়ে এখনও বিস্যমান আছে, তাতে 'আন্মানিক ১১৯+ সালের 



যোগ্যকত” | ৬৫৩ 

এই শিলালেখে-_ভট্র ভবদেবকে 'বালবলভী-তুজঙ্গ' আখ্যা দেও হয়েছে । এখানে এই 'ভূজঙ্গ' শের অর্থ যে কি, 
তা এখনও স্থির হয় নি, তবে 'বালবলভী” কোনও স্থানের নাম ব'লে স্বীকৃত হয়। 'ভুজঙ্গ' অর্থে শাস্্জ ধমোঁপদেশক 
_যে অর্থ যবদ্ধীপে এখনও প্রচলিত--সে অর্থ ধরলে, প্রাচীনকালে বাঙলাদেশেও শব্ষটার যে এই অথে প্রয়োগ 
ছিল ত| বোঝা যায়, আর “বালবলভী-তুজঙ্গ' পদটারও একটা সঙ্গত অর্থ হয়। 

আজ সন্ধ্যায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ধ'রে ভারতীয় চিন্রকলা-বিষয়ে লঠন-যোগে আমার বক্তৃতাটা দিলুম, এখানকার, 
1230010 [4000-, ৮৮ 11196686৩-এর ব্যবস্থা অনুসারে । জন পঞ্চাশ মাত্র ডচ আর যবদ্বীপীয় শ্রোতা 

ছিলেন শ্রীযুক্ত বাকে আমার বক্তৃতা ডচে অনুবাদ ক'রলেন। 
রাত্রি ন'টা থেকে বারোটা পর্যস্ত পাকু-আলাম-এর পেগুপোতে ছাযানাটকের প্রদর্শন হ'ল। যথাবীতি 'দালাঙঃ 

বসে কথকতা ক'রে ওআইয়াং পুতুলের ছায়া ফেলে-ফেলে অভিনয় ক'বে যেতে লাগলেন । বিষয় ছিল-_ 

সীতা-হরণ আর হন্ছমৎ-সন্দেশ। অভিনয় আরম্ভ হবার পৃবে" পাকু-আলাম আমাকে একটী অনুষ্ঠান দেখালেন__. 
অভিনয়ের পূবে শিবের পূজা । ছাঁয়া-অভিনয়ের পর্দার পাশে দুটা থালার উপরে কলাপাতা পেতে তার উপরে কিছু 
চা"ল স্বপারি, না'রকল রাখ! হয়, আর কিছু নানা রঙের স্থুতো,_বোধ হয় বস্ত্রের পরিবর্তে ; আঁর রাখ হয় ছুটা 
ডিম। এটা হচ্ছে “বটার' গুরু” অর্থাৎ ভট্টারক শিব-গুরুর নৈবেগ্কা। এটা দালাও-এর প্রাপ্য । হিন্দু-যুগে শিব- 
পূজা ক'রে তবে অভিনয় বা গান হ'ত-_এ তারই স্মৃতি; দেশের লোকে মুসলগনান হ'য়ে গেলে, এই অনষ্ঠান এখনও 

চ'লে আস্ছে। রামায়ণ বা অন্য কিছু গানের সঙ্গে-সঙ্গে তার পট দেখানোর রীতি এখনও যবদ্ীপে প্রচপিত আছে, 

তাতে-ও এই রকম নৈবেছ্য দিতে হয়। আজকের ছায়াভিনয়ে রেসিঙ্ক-দম্পতী, ডাক্তার মুন্স্, ভাক্তার বদ্ আর 

ডাক্তার কালেন্ফেল্স্ আমাদের সঙ্গে থাকায়, সব বোঝবার পক্ষে বেশ সুবিধা হ/চ্ছিল। 

“তামান শিশ্ব' বিছ্যালয়ের একটি শিক্ষকের সঙ্গে বিশেষ ভাবে আলাপ হ'ল-তিনি নিজেকে বৌদ্ধ ব'লে 
পরিচয় দিলেন। এর নাম 90৫158780 01870011212 ্থকর্ষ মাঙন্কবচ” ? বয়স অগ্ল। খুব উৎসাহী, ডচ. 

জানেন, জরমান জানেন, ইংরেজীও জানেন, কিন্তু পড়তে পারেন__ব'লতে পারেন না। আমার যথা-জ্ঞান জরমানে 
এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম । পরে ইনি আমাকে জরমানে চিঠি লেখেন, দেশ থেকে আমি একে হিন্দু ধর্ম সন্ধে 

কিছু বই পাঠিয়ে, দিই । ইনি বল্লেন, যবদ্বীপে এখনও এন্ধপ কতকগুলি বংশ আছে যার! কখন-ও মুসলমান.হয়ণি, 
এদের বংশ সেই রকমের । এ কথা শুনে খুব আশ্চ্ধাপ্থিত হ'য়ে গেলুম | আমার মনে হয়, মুসলমান সমাজে থাকলেও 

মুসলমান ধর্মে আস্থা মোটেই নেই এই রকম যবদীগীয় বংশ বিরল নয় আগেকার দিনে বোধ হয় খুবই সাধারণ 

ছিল। ইনি এইরুকম একটা পরিবারের ছেলে। হিহ্দু-দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়া, এর মতে, যবদ্বীপের লোকেদের 
পর্ষে একটা অনপনেয় মানসিক আর নৈতিক হান্টি কর্মদৌষে তাঁর স্বজাতি প্রাচীন ভারতের হিমালয়-বাসী ধধিদের 

প্রোক্ত ব্রক্ষবিদ্যা থেকে দূরে চ'লে গিয়েছে । পরে ইনি আমায় যে চিঠি লেখেন, তাতেও এই ভাবে তার স্বঙ্জাতির 
জন্ত আক্ষেপ-প্রকাশ করেন ॥ * 

৬ টি সিসি ২৯ ০ সিপিসি পিন পি 
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২৬। বর-বুছুর ত,প 
২২শে সেপেটম্বর, বৃহম্পতিবার ।-_ 

আজ সকালে আমরা বর-বুছুর দেখতে যাত্র। ক'রলুম, সাঁড়ে-নটার দিকে । একটা ডচ. ভদ্রলোক তার গাড়ী 
পাঠিফে দিয়েছিলেন, তাতে, আর পাকু-আলাম-এর গাড়ীতে আমরা রওনা হ'লুম। 

বর-বুছুর যোগ্যকত-র বাফু কোণে প্রায় চব্বিশ মাইল দুরে অবস্থিত 

মোটর ছাড়! যোগ্যকত' থেকে [1007618) মুস্তিলান গ্রাম পর্যন্ত ট্রাম আছে, পেঁড়েকের মধো যাওয়া যায়। 

4 

চণ্তী মেন্দুৎ--জীর্পোদ্ধারের পূর্বে 

জঙ্গলের চাপে পড়ে আর ভেঙে-চুরে গিয়ে ধবস্ত-প্রায় হ'য়ে শিয়েছিল। ড্চ, প্রত্্বিভাগ নানা প্রতিকূলতার আর 

প্রথমটায় নানা ব্যর্থতার ম্ধ্য দিয়ে শেষটায় এদের জার্ণ-সংঙ্কার ক'রেছেন। এই স্থন্দর মন্দিরগুলিকে এরা যেন নোতৃন 

ক'রে * আবার বিশ্বমানবকে 

দান ক'রলেন। বিশেষ ক'রে 

ভারতবাসীর মনে এর জন্য 

কুতজ্ঞতাবোধ হওয়া উচিত । 

আমরা প্রথমে চণ্তী- 

মেন্দু-এ পৌঁছুলুম । সেখানে 
ডাস্কার বস আর ডাক্তার 

কালেন্ফেদ্ টি জন্য 

অপেক্ষা করছিলেন +ন উচু 
পোস্তার উপর মনোহর রেখা- 

সমাবেশযুক্ত মন্দিরটা নিজ 

দশায় প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের 

গায়ে ভাস্র্য কাছে, কিন্ত অল্প- 

্বল্প। মন্ 

চি চে 

যোগাকর্ত থেকে মোটরে ঘন্টা 

মুস্তিলান থেকে বর-বুছুর ন' মাইল পথ, এটুকু 

ঘোড়ার গাড়ীতে যাঁওয়! যায় । 

বর-বুছুর আর তার কাছাকছি আর ছুটী 

ছোট মন্দির-_11%0 [101)000৮ চিপ্তী 

মেন্দুৎ) আর 11701 1১৮01) “চণ্ডী পাঁওন?_ 
এই তিন্টী নিয়ে একটা মন্দির-চক্র । সংশ্সিষট 

আরও ছু-চারিটী মন্দির ছিল। এই মন্দির- 

গুলি মোটামুটী ৭৫০-_-৮৫* শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 

স্থমান্রীর শৈলেন্ত্র-বংশীর রাজাদের সময়ে নিমিত 

হয়। এগুলির অবস্থা অতান্ত খারাপ হয়ে 

গিয়েছিল__বিশেষতঃ ছোটো মন্দিরগুলি 

চে 
চত্তী মেন্দুং জীর্পোদ্ধারের পরে 

শত টালীন্তা দেখে চিত্-প্রসরত। জন্মে । আমরা অন্দিরটী প্রদক্ষিণ ক'রলুম। উপরের পোস্তায় 



বর-বুছবর টা ৩৫৫ 
পি পেস্ট পাস পা পাটি তা পিক্টি পি পাটি পি 

৬ তা পি পাছি পপি তিল ছি পি পি 

৩ পি ০ 

টি সতী পি ৪ 

বা বা গীঠে উঠতে একটামাতর সিড়ি। এই সিঁড়ির ধারে জি খোদিত চ্ঞি আছে, ডাক্তান বদ আমাদের 
দেখালেন-__সেগুলি পঞ্চতন্ত্ের নানা গল্পের ছবি। আর আছে, বৌদ্ধদের দেবতা শিশু-পরিরৃত পঞ্চিক ব। কুবের 
আর দেবী হারিতীব ছুইটী চিত্র। মন্দিবের গাষে যে সব বোধিসক আর অন্য বৌদ্ধ দেবমৃতি খোদিত আছে, 
উপরের পীঠে উঠে আমর! সেগুলি দেখলুম । 

তারপরে মন্দিরের ভিতরে ঢোকা গেল। প্রথমটায় একটু অন্ধকাব মতন লাগ [প, তার পরে বুঝতে 
পার! গেল_ভিতরে তিনটা অতি স্ন্দর অতিকাষ মৃতি বাধেছে। মাঝে বুদ্ধ শাকা মুনির একটা মৃতি-- 
পন্মময় পাদপীঠের উপরে ছুই প| রেখে কেদীরায় বসার ভাবে সিংহাসনে বাসে আছেন, হাত দুতীতে পমচক.প্রবতন 
করার ব| কাশীতে প্রথম উপদেশ দেওয়ায় মুদ্রা ক'রে আছেন। মপূর্ব ভাবগ্যোতক রা মুখমণ্ডল; মন্দিরের 
্বারের সামনেই এই মৃতিটী রয়েছে, বাইরের আলোক-রশ্মি এসে এব মৃখ উদ্ভাসিত কবে দেয। দুঈ পাশে আর 
ছুটী মৃত্তি আছে-_-অবলোকিতেশ্বর আর মঞ্ধশ্রীর-__অতিকাধ বটে, কিন্ত মাঝেব মুক্তিটাব মতন বড়ে। নয়। এরাও 
সিংহাসনে উপবিষ্ট, তবে একটী ক'রে পা মুড়ে আমনেব উপরে রেখেছেন, আর একট পা পাদগীঠঠের উপরে বিকপিত 

পদ্মঘূলের উপর। এই ছুটা মৃতিও অতি 
সুন্দর, অতি মহ্ছনীঘ; এদের মুখমণ্ডলে যে 
একা গান্তী্-মপ্ডিত ধ্যান-স্তিমিত স্সিপ্ধ ভাব 

আছে, তা অতুলনীয। মুখগুলি দেখে আমারু 

খালি বোম্বাইয়ের কাছে এলিফান্টা দ্বীপে 
যে বিরাট ত্রিমুখ শিবের মৃত্তি আছে_ডাইনে 
উগ্র বা টভরব, মাঁঝে প্রসন্ন-বদন শিব, বাঁয়ে 

শক্তি বা উমা, এ তিন মুখের সমাবেশে 

শিবের আবক্ষ ত্রিমৃতিততার মুখগুলির 

অপাথিব মহত্ব মনে আসছিল । চণ্তী মেন্দুতে 
বুদ্ধ জার বোধিসত্ব-মৃতি কটী এখনও ভক্তের 
কাছে পূজা পেয়ে থাকেন,_বুদ্ধ-মুত্তির পাদ- 

গীঠে তাম্-নিমিত পাত্রে ধূমো জ'লছে, আর 

তিনটা মৃত্তিরই পায়ের কাছে ফুল রয়েছে। 
ডাক্তার বস্ বল্লেন, যবছীপের থিওসফিস্ট-ও 
এর। আর স্থানীয় বৌদ্ধ অল্প-্থল্প যার! আছে 
তারা মিলে, বরে এক দিন ক'রে এই চণ্ডী" 

মেন্দুং মন্দিরে উত্সব করে,দীপ পুষ্পাি 

নিবেন কারে এ দেশে ভগবান্ বুদ্ধের পুণ্য ছিলি পা ০7 

্থৃতি একটু বাচিয়ে রাখতে চায়। 7 চে ৮ ক 
চণ্ডী-মেনদুৎ দেখে আমরা প্রায় সাড়ে- 

দশটা আন্দাজ বর-বৃছুরে পৌছুলুম । বর- 
বৃদুর একটা টিলার মতন উঁচু জায়গার উপরে অবস্থিত। চৌকো আকারে ই্টু চাতাল, তাকে থাকে-থাকে 
আটটা ভূমি বা তাল! উঠেছে; এক'এক দিকে এক প্রস্থ ক'রে চারিদিকে চার প্রস্থ সিঁড়ি আছে, কা দিয়ে উঠতে সুতি 

চপল 2 নিলি 
৮. 

& ৮১৩৫ ॥ 

চত্তী মেন্দুৎ__মবলোকিতেশ্বর যুতি এ 



৩৫৬ ূ দ্বীপময় ভারত 
অপ তাস্পািসতাসপাছিলাউলািলাতটি তাতাসিন্গা্িতছিত৯পাসিপাত 

প্স্ারিতাপালীভাসিপী পাপা পপি সপ পালি অপ্পািট তাঁত পাত পাপাস্পি পরস্িপি সপ র্ পািপাস্পিপা্পান্ি ৫ পাছিলা তলা তা রসিপর্চিত ছা তত ২৫ পাঙলতপ ৮৮৯৪ ১পাততি পিতা পাসিপাশ পাস পিপাসা সপ শাশ্পািি া শা 

হয়। প্রথম পাঁচটা ভূমি চৌকো৷ আকারের_-তবে এক-একটা বা সমান ভাবে ন| গিয়ে, সরল রেখায় দুই-তিন 

ভঙ্গে ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে । উপরের তিনটা ভূমি গোলাকার। সবোপরি ধাতুগর্ড চৈত্য। পাঁচটা চৌকো 

ভূমিতেই একটা ক'রে £৫]10-5 অর্থাৎ অলিন্দ বা বারান্দা, অথবা প্রদক্ষিণ পথ ব! চংক্রম-পথ আছে । এই পথের 

দুই ধারের দেয়ালের গা, পাথরের খোদাই-কর! ছবিতে ভরা । এই চিত্রগুলি সংখ্যায় তের' শ” পাশাপাশি রেখে 

গেলে তিন মাইলের উপর লম্বা! হয়। এগুলি বিশ্ব-শিল্পের অন্যতম শ্রেট সথট্টি ব'লে স্বীকৃত। ডচ. পণ্ডিতেরা 

এগুলির আলোচনা ক'রেছেন। কিছুকাল হ'ল, ড্চ. সরকার কয় খণ্ডে বিরাট এক পুস্তক প্রকাশ করেছেন, 

০০৬ 

্ 
৭৪ টিং 5২ রাখা 
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৮০ 

দি / 1. এতই) উপ 

বরবুছুর চৈতোর ভূমির নক্শ! 

তাতে এই স্তপের সমস্ত খোদিত চিত্রের প্রতিলিপি স্ন্দর-ভাবে ছাপিয়ে ডচ, ভাষায় ভূমিকা আর বর্ণনা 

' সমেত প্রকাশিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের আর বৌদ্ধ-জাতকে বর্ণিত বোধিসত্বের জীবন-চরিত্রের সব দৃশ্ঠ 

€* অস্জীন্্য চিত্রাগারে খোগিত হায়ে ধয়েছে। এই খোঁদিত চিত্র ছাড়া, চধক্রম-পথের মাঝে-মাঝে কুলুন্ীতে 
ৰহু উপবিষ্ট: ঝুট আর বোধিসব-মৃর্ি আছে। মাঝের মূল চৈত্যকে ধিরে যে তিনটা গোলাকার ভূমি আছে, 

সেগুলির গ্রতোটাতে মপ্টার মত কত্ত অপেক্ষাকৃত ছোটো চৈ আছে, এলি পা, এর প্রত্যেকটা 



বর-বুহুর সপ ৩৫৭ 

ভিতরে একটী ক'রে অতিকায উপকিষ্ট বুদ্ধ বা বোধিসত্ব মৃত্তি; এই ছোটে। চৈত্যগুপির আবরণ-পাথরের মধো 
রুইতনের আকারের বিস্তর ফাক রাখা হয়েছে, 

তার মধ্য দিয়ে ভিতরের উপবিষ্ট মৃতিটীকে 
দেখা যায়। ' উপরের গোলাকার তিনটা ভূমির 

চৈত্যে আর নীচেকার পাঁচটা ভূমির মধ্য 

কুলুঙ্গীতে অবস্থিত ঘতগুলি এই রকম উপবিষ্ট 
বুদ্ধ আর বোধিসত্ব মৃত্তি আছে, সবগুলি 

সংখ্যায় পাচ শ'র উপর হবে। তৰে সবগুলি 

এখন নেই__ ভেঙে চুরে গিয়েছে কতকগুলি, 

আর কতকগুলি লোকে নিয়ে গিয়েছে । 

বব-বুঢ়র পৃথিবীর অন্যতম আশ্ত্ বীতি। 

দূর থেকে এর ভিতরকার কল-লৌন্দধের 
শরষ্িতা আর প্রাচূর্য সম্বন্ধে কোনও ধাবণাই 
হ'তে পারে না সমস্ত জিনিসটা একসঙ্গে 

যেখান থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যায়, এমন 

কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দেখে মনে হয়--এট| 

তো বাড়ী ব৷ মানুষের হাতের তৈরী প্রাসাদ 

নয়। এ যেন পাশুটে" রঙের একটী ছোটো 

পাহাড়; উপরের চৈত্াগুলিকে যেন পাহাড়ের 
গায়ের উপরকাব বনস্পতি ব'লে ভ্রম হয়; একটু ভালে। ক'রে দেখলে অবশ্য ভ্রম তঞ্ন কেটে যায়, দূর থেকেও 

চৈত্যের সামঞ্ধস্ত-পূর্ণ গঠন-রীতি আর তার কুলুঙ্গী আর খোদাই-কাজের আভা চোখে ঠেকে 
বর-বুদুরের পাদ-দেশেই ডচ্ সরকার একটা 'পাসাঙ্ণহান' ব| ডাক-বা্লা কারে দিষেছে, এটা 

ৃ এখন হোটেল-রূপে ব্যবহৃত 

হয়। এগানেই আর] উঠলুম। 
এই হোটেলের বারান্দায় 

বসে অনতিদুরে বর-বুদ্ধরের 

'গরণানী-মাবুত-গিরিবৎ সৌন্দর্ 

বর-বুছুরের প্রদক্ষিণ-পথ 

বেশ উপভোগ করবা যায়। 

আদ্র এই গল পৌছে 

তথ্য ধুলোগায়ে' একবার 

চৈত্য-দর্শন ক'রে এলুম । একে- 

একে আমরা সব কষ্টী ভূমি . 

টিরিরিটিরািনিহিন টিরির নি দিয়ে ঘুরে, চৈত্যের পিপল 

বর.ুদুর- উপরের তলায় ঘণ্টারৃতি চৈতা ( অত্যন্ত বুদ্ধ-মুতি ) উঠলুম। থুযাপালটা বড়ো 

মোজা নয়। প্রথম টির বেড়টা ঘুরে চংক্রম-পথের ছুদিকৃকায় দেয়ালের খোদিত চিত্র দের্খত-দেখতে কোমর 



পাচ রঃ রি রি ৪ 
 ঃ পাটিপান্তা লা ৫৯পািতত পা তা পা পা ২০৬ আাশিপাা তে সপ পাপা পা লা পা পাপ পাশ শি সি 2 তিক ও প 

পাঁছি পা পা পা পালা পা পিপি ৪ পা শী শালী পিপি পিপিপি আপ পতিসিপিি্পাসিপাস্পাটি পাটি পা টিপা তি তা তি পাপা পা পাশা 

ব্যথা ক'রে যায়। আমরা একটু মোটামুটা ভাবে দেখে নিলুম। সব কয়টী ভূমির গ্যালারী ঘুরে সমস্ত চিত্রগুলি ভালো 

ক'রে দেখা মাসীধিক কালের কাজ, দুই-একদিনে কিছুই হয় না। আমরা যখন উপরে উঠলুম, ঠচত্যের এই স্থ-উচ্চ 

প্তভূমিক শীর্ষে আরোহণ কা'রলুম, তখন চারিদিকে তাকিয়ে এক অতি উদার সুন্দর প্রারুতিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি 

গোচর হ'ল। দিনট| মেঘল। ছিল, তার জন্য বেশ আরামেই দেখা যাচ্ছিল; স্ুর্ধদেব এদেশে আমাদের দেশের 

মতই খর কিরণ বর্ষণ করেন। বর-বুছুবের পৃব দিকে 8108) 'মেরাপি” নামে আগ্নেয় গিরি, আর তার সংশ্লিষ্ট 

উচ্চ পর্বত-মাল।; পাহাড়ের শ্রেণীর কোলে না'রকল বন? পশ্চিম দ্রিকে আবার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত না'রকল 

বন। মেঘের কোলে পর্বতশ্রেণী চমৎকার সিঞ্ধী বর্ণ গ্রহণ করেছে; আর মেঘের কোলে না'রকল গাছের পাতাকে 

আরও সবুজ দেখাচ্ছে । অবর্ণনীষ সুন্দর এই প্রাক্কতিক দৃশ্য-_-আর মন্দিরের ভাস্কধের সৌন্দর্যের তে সীমা নেই । 

বর-বুছুব, প্রান্থানান্ প্রভৃতি প্রাচীন ঘুগের যবদ্ীপীয় মন্দির গুলির ভাক্কর্,, যাকে বলে 0125510 9%১]০-এর 

_ সরল উদার অনাড়ম্বর ভাবের; এগুলি ভাস্বধ-শিল্পের প্ুপদ-চৌতাল। পরবর্তী যুগেয় যবদ্বীগীয় আর বলিদ্বীপীষ 
এই 015৭6 1271 প্রাচীনের এই বিরাট্ গান্তীর্ধ আর রইল না__ভাঙ্কর্ধ খুব কারিগরী-করা টপপা-ঠমরীতে 

রূপান্তরিত হ'লে। বর-বুদ্ুরের একখানি খোদিত চিত্রের পাশে, অবাচীন যুগের যবদ্ীপীয় বা বলিদ্বীগীয় চিত্র 
একখানি রাখলেই এই পার্থক্য ধর! যায়। রি 

নামতে ইচ্ছে করছিল না। সঙ্গে ডাক্তার বস্, ডাক্তার কালেন্ফেল্স আর বন্ধুরা ছিলেন। কতকগুলি 

বিশেষ চিত্রের দিকে এরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এক জীয়গাঘ একটা জাহাজ-ডোবার দৃশ্ঠ-_এক বিরাট 

কচ্ছপের পিঠে চ'ড়ে ডোবা জাহাজের যাত্রীরা রক্ষা পাটি এই হচ্ছে কথা । এই চিত্র-শিলাটী এখন ঘযবদ্বীপীয়দের 

নিকটে বিশেষ ভাবে পুজা পাঁয়_-কেন, তাঁর কারণ কেউ জানে ন।) এর সামনে ধূনো৷ জালায়, এর গায়ে ফুল দেওয়া 

লেগেই আছে। টচত্যের চারিদিকে যে চার প্রস্থ সিড়ি আছে__-পর পর আটটা ভূমিতে থে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে 

হয়, সেই সিঁড়ির মাঝেমাঝে বিবাট্ “কাল-মকর" ব| 'কীন্তি-মুখ, যুক্ত তোরণ আছে। মন্দিরটী এখন একটা 

স্থবিশাল পাথরের চাতালের উপরে ঘেন প্রতিষ্ঠিত; এই চাতালটা মন্দিরটাকে দৃঢ় করবার জন্য পরে তৈরী হয়” 

চাতালটার দ্বারা মূল চৈত্যের সব তালার নীচেকার একটা তাল! ব| ভূমিকে তার খোদিত চিত্র আর অন্য অলঙ্কার 

সমেত ঢেকে দেওয়া হয়। 

বেলা হ'য়ে যাঁয়, হোটেলে ফিরে এসে স্নান সেরে নিয়ে আহারে বসা গেল। আমাদের দূলটা জ'মেছিল মন্দ 

ন|। কিন্তু হাসি ঠা মস্করায় সকলকে মাতিয়ে" রেখেছিলেন বিরাট্-বপু কালেন্ফেল্স্। তার পাশে বসেছিলেন 

বেচারী 'তাম্চুড়'__কালেন্ফেল্স-এর রসিকতা কতকট। তার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু ভাক্তার বস্ 

বা আর কেউ-৪ বাদ যাচ্ছিলেন না। আহারান্তে ডচ. রীতি-অন্ুসাঞ্জ সকলে একটু দিব।-নিত্রার জন্য যেযার ঘরে 

গেলেন। কৰি আঁর ডাক্তার বস্ বারান্দীয় ব'সে বসে অনেকক্ষণ ধরে খুব আলাপ ক'রলেন। ডাক্তীব বস্কে 

_ কবির খুবই ভালে লেগেছিল ।  " রী 
| সাঞ্জেপাচটার সমর্তে পকালে ঘুষ্৯ থেকে উঠে জানান সেরে পোষাক পরে চা-পাস্রে জন্য ছোটেলের 

সামনে খোল। অঘদানে টি হ'লেন। কালেন্ফেল্স্ এলেন তার শোবার কাপড়-চোপড় প'রে +_তুআন রক্লল 

বা "শ্রীযুক্ত রাক্ষস" ছাড়া তার অন্য কতকগুলি নাম আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'কুস্তকর্ণ, সেটী সার্ক নাম-__ 

সকলের শেষে তিনি তীর ঘর থেকে বা'র হ'লেন, স্নান করার বা পোষাক বদ্লাবা'র তার মময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। 

৩ নাস্জীকালে স্নানের পরে ধুতি পাঞধাবী চাদর প'রেছিলুম__তাই প'রেই রইলুম। চা-পানের মজলিসও কালেন্ফেল্স্ 

মাতিয়ে” রীখলের্ন_ লোকটার 16270100৪--বেশ দিল-খোলা ভাবটা কবির-ও খুব ভালো ল'গৃছিল। 

ইতি কে নিয়ে আমরা দলবন্ধ হয়ে আর একবার চৈত্যের উপরে উঠলুম। কবি তিনটা ভূমির 
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উপরে উঠতে-উঠতেই শান্তি অনুভব ক'রলেন, আমর! তাকে আর না উঠতে অনুরোধ কারলুম। দ্বিতীয় ভূমিব 
কতকগুলি চিত্র তিনি দে+লেন | তাঁর মতন সুক্মম অনুভূতি-শক্তি কযজনের আছে? এই মনির আব এর 
ভাস্ক্ষের অন্তনিহিত ভাবটা তিনি চৈত্যেব বিরাট্ স্তব্বতার মধ্যে ব'সে উপলদ্ধি ক'বলেন। পবে তিনি ঠৈতো আর 

একবার অসেন, আর দূর থেকে পাসাঙ্গণহান্-এর বারান্দীয বসে ব'সে এর প্রত্যক্ষ অন্রধাননা৪ কবেন। কৰি 
আমাদের ব'ললেন__এই চৈত্যের শিল্প-সম্তার আর এর মহনীয গান্তী আমাদের বৈচিন্নামঘ আর জটিপতাময় 

জীবনের মধ্যে অন্তনিহিত 'বৃদ্ব'আইডিয়া” বা বুদ্ধ-ভাবকেই ঘেন প্রকাশ ক'রছে। 
বর-বুছুরের মতন বিরাট্ শিল্প-নিকেতনের সোন্দধ-সম্ভারের মধ্যে, প্রাচীন ভারতের জীবন্ত গ্রাণেব ম্পন্দনে 

সষ্ট এই অবিনশ্বর কীতির আবেষ্টনের মধো দণ্ডায়মান, ভারতের শ্রেষ্ঠ বসন্রষ্টাদেব মধ্যে অন্যতম শ্রীববীন্রনাথ ₹_ 

যে ভারতের ঝষিদের, যে ভারতের বুদ্ধের সাধনার অন্রপ্রাণনার ফলে এই বব-বুদ্বর, এই প্রাঙ্থানান্, সেই খমিদের 

সেই বুদ্ধের বাণী নবীন-ভাবে যিনি তে প্রচার ক'রছেন, প্রাচীন ধষিদের সেই শদ্ত-কর্ম। বংখব শ্ীরবীন্দনাথ, 
তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন প্রতিভাব শীলাক্ষেত্রে এসেছেন ভারতেব আধুনিক ঘুগেব এক 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ, প্রাণরসেব উৎসের সন্ধানে ;__এ দৃষ্ঠ অপূর্ব ; রদীন্দ্নাথেব এই তীর্থে আগমনে) ঘেন তাৰ দ্বারাই ভাবতে 
প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে, তাদের এক বিশেষ কৃতিত্ব বা কীতি স্মরণ কবে, অদ্ধা-নিবেদন কব। হ'ল 

বর-বুছুর--_রবীন্দ্রনাথ ভারতের শাশ্বত চিন্তা আর কল্পনাশক্তির ঢুইটা বিরাট, প্রকাশ_-এক দিকে ভাঙ্গষ-মণ্ডিত 

সৌধে, অন্য দিকে অলৌকিক কবি-প্রতিভায়। 

রবীন্দ্রনাথ আর আমর! ঘে ভাবের ভাবুক হ'য়ে বর-বুঙঁধ দেখ ছিলুম, সে ভাব টবিন্ট-জাতীম দর্শকদের ভাব 

নয়। যে অজ্ঞাত-নাম! শৈলেন্দ্র-রাজবংশাবতংস নরেন্দ্র এই বিশাল চৈত্য রচন। ক'রে ভগবানের উদ্দেশে তাৰ ভক্তির 
অর্থ্য নিবেদন ক'রেছিলেন , যে-সকল সহস্র-সহত্র যবছ্ীপীয় আর অন্য দেশীয় ভক্ত এই প্রন্তরমঘ্ন মহ।কবা পাঠ 

ক'রে চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ ক'রত, আর এই ভাবে রাজার প্রণামের সঙ্গে মিলিত ক'রে তাদের প্রণামকেও সার্থক 

ক'রত--তাদের কথা মনে হচ্ছিল। এই রকম এক-একটী সৌধ__বর-নুদ্ধর আর প্রান্বানান , আর কগ্ছেছজের 

আহ্কর-খোম-এর মতন বিবাট মন্দির এদের অবলম্বন করেই যেন যবদ্বীপের আর বহির্ভারতেব শন্য গ্রদেশের 

সংস্কৃতি মূর্ত হ'য়ে আছে ; আর ভারত-ও এদের অন্তরালে তার মহান মৌনভাব নিয়ে বিগ্ভনান। এখানে তো 
আমার মনে উচ্চ অঙ্গের পদ শুনলে যেমন হয় তেমনি একটা অব্যক্ত আকুলতা, একটা উপাসন। ব| আম্মনিবেদনের 

গ্রবল ইচ্ছ! এনে দিচ্ছিল । এই প্রাচীন কীতিগুলির গৌরব সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গেকার ডচ, বদ্ধীবা সকলেই খুব 

সচেতন ছিলেন । স্থানগুলির সংরক্ষণের জন্য ডচ প্রত্ববিভাগকে মুক্তকণ্ঠে আমাদের সাধুবাদ দিতে হ'ল । আমর| 

বর-বুছুর দেখে যে আস্তরিক গ্রীত হবো, এরা তা জান্তেন। সাধারণ ইউরোপীয়, আর বিশেষ ক'রে আমেরিকান 

, যাত্রীরা যে ভাব নিয়ে আসে, তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বর-বুদুরের উপরে যে চমৎকার কবিতাটী লিখেছেন তাতে 

ব'লেছেন-_ 

অর্থ্যশৃন্য কৌতৃহলে দেখে যায় দলে দলে আসি, ধা / 

ভ্রমণ-বিলাসী ।-- ঠ 7 

বোধ-শৃহ্ দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্ত চলে গ্রা্সি'। 

ডাক্তার বস্ এদের হাড়ে-হাড়ে চেনেন__দু'চার বার এদের নিয়ে তাকে বিব্রত-ও হ'তে হয়েছে । এই রকম 

আমেরিকান একদল এসেছিপ, খোদ্দিত চিত্রগুলি যেখানে টু ক'রে খোঁদ। আছে সে-রকম একখানি শিলাপট্-এ' 2৯৮ 

একটা মৃতির মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছিল। এই সব বর্ধরতার জন্থ এঁর চোখে-চোখে 
রাখতে হয়। এক আমেরিকান ু রশক সম্বন্ধে ডাক্তার বস্ একটা মজার গল্প বয়লেন। ফিলি নি ্বীপ-পুঞ্জের 

/% 
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এক গবর্ণর--আমেরিকান--একবার যবদ্বীপ বেড়াতে আসেন । যথা-রীতি তিনি বর-বুছুরে পদার্পন করেন । ডাক্তার 
বস্কে পাঠানো হয়, তাকে সব বুঝিয়ে” দেখাবার জন্য । বস্-সাহেব তে! উপস্থিত__বর-বুদছুরে চৈত্যের প্রথম ভূমি 

থেকে দেখাবেন মতলব ক'রে আছেন, কিন্তু গবর্ণর-সাহেব বিভিন্ন গ্যালারী বা বারান্দার দিকে, তাদের মধ্যেকার 

উৎকীর্ণ চিত্রের দিকে ফিরেও দেখলেন না, সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি ঠৈত্যের সব উপরের ভূমির উপরে উঠে গেলেন, 

সেখানে পৌছে, চারিদিকে একবার সিংহাবলোকন ক'রলেন। তাঁর পরে আগ্নেয়গিরি মেরাপি পাহাড়ের দিকে 
দৃষ্টিপাত ক'রে ডাক্তার বস্কে বললেন, “দেখুন মশায়, আপনাদের এই ডচ. জাতিটীর বুদ্ধির প্রশংসা ক'রতে পারি 
না; কি কতকগুলো ভাঙ1 পাথর নিয়ে আপনারা এত মাথা ঘামাচ্ছেন, সেগুলোর জন্য আবার খরচ-পত্র ক'রছেন। 

দেখুন দেখি সামনে, অত বড়ো! একট। আগ্নেয়গিরি) যদি ওইটাকে কোনও রকমে বাগে আন্তে পারেন, তাহলে 

আপনাদের এই সমগ্র দ্বীপময় ভারতের জন্য যত ইচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করতে পারেন; কিন্তু সেদিকে তো 

কিছুই করছেন না, যত বাজে কাজ নিয়ে আছেন আপনারা ।” 

সারা বিকালটা কালেন্ফেল্সের অবিশ্রান্ত ঠাটা মস্করা আর গল্প চ'ল্ল। ভচের! এক বিষয়ে আমাদের মতন 

বেশ টিলে-ঢালা,__-সর্বদ| ধন্তুকে ছিলে জুড়ে নেই, আর টক্কার-ও দেয় না । ইংরেজ অফিসার যদি কোথাও একা-ও 

থাকে, তা আফ্রিকার জঙ্গলেই হোক আর চিন্রালের পাহাড়েই হোক, সে তার সামাজিকতাঁর সব খুঁটি-নাটী অনুষ্ঠান 

এই বিরলে বসেও অত্যন্ত ধর্মভীরু লোকের মতন নিখুঁত-ভাবে পালন ক'রবে-_সেই বোজ-রোজ দাড়ি কামানো, 

সেই ড্রেস-সুট পরে নৈশ ভোজন কর|। দল হ'লে তো কথাই নেই । এগুলো তার জাতীয়তার, তার সম্প্রদায়ের 

বর্ণচিহ্ৃ; কে এক ইংরেজ লেখক-ই বলেছিল, ভারতেরহিন্দু যেমন তার সম্প্রদায়ের চিহ্ন চন্দন কেসর বিভৃতি 

খড়িমাটা সিছুর ইত্যাদি দিয়ে কপালে আর গাঁয়ে মেথে ব'সে থাকে, মুনলমান যেমন গৌফ-ছেঁটে লম্বা দাড়ী রাখে,__ 
এগুলো সেই রকমই ব্যাপার, তাঁর ইংরেজ জাতীয়তার বা সাম্প্রদায়িকতার এসব ছাপ তাঁকে সর্বাঙ্গে লাগিয়ে বসে 
থাকতেই হবে, নইলে জাত যাবে । ডচেদের মধ্যে কিন্তু ও ভাবটা নেই। তাই ওদের সঙ্গে বনিয়ে' নিতে দেরী 
হয় না। কালেন্ফেল্স্ কতকগুলি মজার মজার গল্প ব'ললেন। পূর্ব-যবদ্ীপের পানাতারান্-এর মন্দিরের গায়ে 

নানা পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে, তার মধ্যে দুই তপোনিরত ত্রাঙ্ষণের কাহিনী চিত্রিত আছে। এদের মধ্যে 

একজন ছিলেন স্থুলকায়, ভোজন-প্রিয় ; অন্যজন ছিলেন ক্ষীণকায়, ভোজনে বীতন্পৃহ ; এদের নামও ছিল, দেহ আর 

প্রকৃতি অনুসারে, যথাক্রমে 73০00188 “বৃতূক্ষ' আর 07681 4১1708 গ্াগাউ-আকিঙ” বা শির-কাঠি?। 

বৃভৃক্ষাটী ছিলেন আঁকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ, কিন্তু ভালোমানষ, আর 'শর-কাঠি” ঠাকুরটা ছিলেন একটু পেচোয়৷ বুদ্ধির ; 

এদের নানা হাস্তকর কাহিনী আছে, আর শেষটায় এদের স্বর্গে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রকেও একটু বিভ্রত 

হ'তে হয়েছিল; সব কাহিনী ব'লে ইনি নিজের পরিচয় দিলেন_-আমিই সেই “বৃতুক্ষা আর এ হচ্ছেন আমার 

নমস্ত ভ্রাতা “গাগাউ-আকিঙ+_এই ব'লে তুলনীয় বিশেষ ক্ষীণকাঁয় ভাক্তার বসকে দেখিয়ে দিলেন । 178919- 
৮8) 1395০70010৩ এজেল্বার্ট-ফাঁন্-বেফরুফর্ডে” বলে এক ডচ. রেসিভেন্ট বা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাঁর মেজাজটা 

- একটু রুদ্র ছি; তার সহখ্ই-একটা গ্ ব'লে কালেন্ফেল্স্ ব'ললেন, তীর মেজাজ-অন্ুসারে যবদ্ীপীয়েরা তার 
নামটা বদলে ঠৈয়-_.7 ধু 1010 [90:00 “আডেল্ বার্ডে বীমো কুর্দে।” অর্থাৎ “ভীষণ ঝঞ্চাটে? কুদ্ধ, 

ভীম” । এই নাম ভচ. মহলেও চ'পৌছল। 'শ্রকত:র স্থম্থছনান-এর এক আত্মীয় কালেন্ফেল্স-এর সঙ্গে বলিম্বীপ- 

ভ্রমণে যান ;'শ্বদেশে ইনি একজ্বন পরম ধর্মধবজী আহ্ষ্টানিক মুসলমান ছিলেন, কিন্ত দেশের বাইরে বলিছীপে শৃকর- 

এ্মাহে পাড়ে যান__জিনিসটা তার এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল ওটা না হ'লে তার আহার-ই হস্ত না_একটা 
ক'রে শৃকর-শিশু বৃ'ল-পক্ক ক'রে রন তার জর্গপান হ'ত, তাই তার, নাম ফ্াড়িয়ে যায় 39৮1. 0106110% “বাবি- 
গুলিও' অর্থাৎ বনহ-নঙ্ন' ॥ . দেশে ফিরে এলে এসব কথা তিনি.ষেন তুলে যান, খু মালা-প আর কোরান- 

৯ তই তে পিট তোছ পাঁছি পালা পাখিটি পা্িপািপাসিা  এস্টটি পাটি পাপািপাটর্াটি পাটি পাটি পাস পাপ পাপাসিপাসপার্পাটি ৯ পিপাসা পাপা লা ভগ লস ৫৯ পাটি পালি পাটি ৫৯ পি ৫৮ পাস ৫৯2 পেস এ ৩ 



বর-বৃহুর ্প ৬৬১ 

ওড়ানো নিয়েই, সকলের রজম্থান কুড়োতে থাকেন | কিন্ত একদিন তার এই নবীন নামটা আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে 
তার বলিঘ্বীপের কীতি স্থস্থছনান জান্তে পেরে রাজসভায় প্রচার ক'রে দেন, আর সেই থেকে লোকটার ধার্মিক 
এলে যে পসারটুকু জ'মে উঠছিল সেটুকু একেবারে মাটা হ'য়ে গেল। 

সন্ধ্যের পৰে ডাক্তার বস্ আর প্রান্থানানএর ইঞ্জিনিয়ার ফান-হান বিদায় নিলেন। ডাক্তার বস্ 
15010110101] 13025195800) 00110069011) ৮2) [00786 01) $/0601)801101) অর্থাৎ বাতাবিয়াব বাজকীয় 

কলা-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ থেকে তাঁদের পরিষদে একটা প্রবন্ধ পড়বার জন্য আমায় আমন্বণ ক'রে আমাকে বিশেষ 
সম্মানিত ক'রেছিলেন-_এখাঁনে এই প্রবন্ধটী লেখবার মতলব আটা গেল। বব-বুছুর মন্দিরের সংরক্ষক হ'চ্ছেন 

একজন অবসর-প্রাপ্ত ডচ্ ফৌজী অফিসার; ইনি বাড়ীতে রেডিও এনেছেন__স্থদূর হলাগ্ডের থিয়েটারে ব! মজলিসে 
গীত গান যবদ্ীপে বসে শুনতে পান- শ্রীযুক্ত বাকে আর ডাক্তার বস্ তাঁর বাসায় গেলেন এ গান শ্রন্তে। 

'বর-বুদুর', বা “বোরো-বুদুর' শব্ষটীর অর্থ নিয়ে মত-ভেদ আছে। একটা মত হচ্ছে এই--'বুদুর" গ্রামের 

বিহার; যবদ্বীপে লোকমুখে সংস্কৃত “বিহার শব্দের বিকৃতি ঘটে--10171-1)10:০-13০৮০, বিহার, বি এব” 

ব্যর” বর" এইরূপ নাম-পরিবর্তনের ধারা । 
রাত্রে গুঁড়ি-গুড়ি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল 

২৩শে সেপেম্বর, শুক্রবার |-- 

আজ সকালেও মেঘলা-ভাবটা চ'ল্ল। বর-বুছুরের উপর থেকে ক্র্ধাত্ত আর সূর্যোদয়ের চমৎকার দৃশ্য দেখ! 

যাঁষ, কাল সন্ষ্যের আর আজ ভোরেও মেঘ আর বৃষ্টি হওয়ায় আমাদের ভাগ্যে তা আর দেখ! হ'ল না। সকালে 

অনেকক্ষণ বর-বুদ্বরেরই কাটানো! গেল, আর দুপুরে-ও। কবি সকালে পাসাঙ্গীহানে বসে-ব'সে বর-বুদুরের শোভা 
দুর থেকে দেখতে লাগলেন, আর এই সময়েই বর-বুছুর সম্বন্ধে তার স্থন্দর কবিতাটী লিখলেন। দুপুরে তিনি বর- 
বুদুরে গেলেন, সেখানে তাব কতকগুলি ছবি নিলে । “বর-বুদুরে রবীন্তরনাথ_এই ছবিখানি গদেশের কতকগুলি 

পত্রিকায় আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ ক'রেছিল। 

আজই দুপুরের পরে আমরা. বর-বুছুর থেকে যোগ্যকতগ্ প্রত্যাবত্ন কা'রলুম। কালেন্্ফেল্স আমাকে 

তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে এলেন, পথে 11120011501 চিতী পাওন, আর 11210011৮৭0) “চণ্তী ডা€এন্ 

নামে দুটা ছোটো মন্দির দেখিয়ে, আন্লেন। চণ্ডী-পাওনটা চমৎকার ছোট একটা মন্দির, ভগ্ন দশ| থেকে জীর্ণোদ্ধার 

ক'রে অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে রক্ষিত হ'য়ে আছে। চণ্ডী -গাঁওএন্টীর সামনে একটী তোরণদ্বার আছে, এর পোস্তার ব। 

চাতালের চার কোণে চারটা সিংহ্ মৃত্ি, এ মন্দিরটার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য 'আছে। ছুটাই খুব প্রাচীন, বর-বুছুরের 

যুগের। চণ্ডী-পাওনের দেরালে কতকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ মতি খোদিত আছে। চণ্তী-ডাওএন্-এ পৌছুবার পথটা 

অত্যন্ত বিশ্রী ছিল, মাঠের মধ্যে দিয়ে এবড়ো-থেবড়ে৷ একটা যেমন-তেমন রাস্তা ব'ল্লেইকৃম। কালেন্ফেল্সএর 

পুরাতন ঝরঝরে একখানি মোটরগাড়ী; আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, এই অতি ধার. খু চী লা ডে না 

পড়ে। কালেন্ফেল্স্ আমায় আশ্বীস দিলেন, দরকার হ'লে তার গাড়ী নিয়ে তানি 'ালগাছেক্ট চ'ড়তে পারেন, তাঁর 

গাড়ীর নাম তিনি দিয়েছেন ড/110079 1 সংস্কৃত “বিমান? শব্ধ যবছীপে হয়ে ধাড়িয়েছে উ1]1)010 “বিমান বা 

পুষ্পক-রথ+ আকাশে ওড়ে, আকাশচারী যান, অতএব তাতে "ইনদ্রজাল-বিষ্ার প্রভাব আছে; যবন্ধীপীয় ভাষায় 5”. 

“বিন্" মানে 'থাছুবিস্ক” অপরিচিত সংস্কত শব 0715102 বা ড110201৩ শবের সঙ্গে পরিচিত 11] ঠা মিলিয়ে, 
যবহীপীয় ভাষায় নৃতন শব, হ'য়েছে-_-%11101090 |. 

৪6৬৫ 



৬৬২ দ্বীপময় ভারত 
পপ পপি ্পাস্পা পিশািপাস্পাম্পি পা পা্পা্পিসিপাসিপাশাশি পাতা পাতা ত ৮৯ পিলার পা্িা্পী পা ভা লীপোদপী শা সিল পিতা শীত সি সপস্িসশি পস্্টি পার্টি তি শা স্পিন পাসিপা উপাত্ত সপ পিচ িিসি্াসিলপতপী আট সির উিলাউিতী উিপীিত ৩ চা ৮ উর্পাছি 7 

দুটোর সময়ে যোগ্য-তে পোনা | (বিকাল কাঁলেন্ফেল্সএর সঙ্গে শহরটার পুরাতন জিনিসের দোকানে 

খানিক ঘুরলুম। বিকাল পাচটায় আমার একটী বন্তৃত1 ছিল, 11080 ১5০ তাম।ন্-শিশ্ব বিছ্যালয়ে_ভারতের 

শিক্ষাগ্রণালী আর শান্তিনিকেতন স্গন্ধে । বিছ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রের আর নিমন্ত্রিত জন কতক ভদ্র ব্যক্তি 

ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাঁকে ডচ. ভাষায় দোঁভাষীর কাঁজ কা'রলেন। বক্তৃতার পরে ছেলের! দু-চাঁরটে প্রশ্ন কারলে। 

বেশ জ'মেছিল, পৌনে-সাতটা অবধি এই সভ! চ'লেছিল। 

শ্রীযুক্ত রাদেন্ তেজ:কুস্থম” একজন স্থানীয় রাজবংশীয় ব্যক্তি, ইনি [1৫0 730150 1:19 বা যবদ্ধীপীঘ 

সঙ্গীত ও নৃত্য বিষ্ভালয়ের পরিচালক । পাঁতিলা লম্বা ছিপ-ছিপে চেহারার প্রো বয়সের লৌকটা, নিজে নাকি 

একজন অসাধারণ ভালো! নাচিয়ে” যবদ্বীপের প্রাচীন রীতির নৃত্যবিষ্ভায় অসাধারণ দক্ষ; রাজ-ঘরানা হয়েও তিনি 

তার এই বিদ্যালয়ে সব শ্রেণীর ছাদের শেখান-__এটা এ দেশের সামাজিক দিক থেকে খুবই অভাবণীয় ব্যাপার । 

এর বাঁড়ীতে ব্যাখ্যা ক'রে-ক'রে যবদ্বীগীয় নাচ আমাদের দেখাঁনে। হ'ল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রের আর শ্রীযুক্ত 

তেজ:কুন্থম' নিজে নাচ দেখালেন। সঙ্গে ডচ বন্ধুরা ছিলেন, তাই আমরা কিছু-কিছু বুঝতে পারলুম। এখানে 

লাল মুখস্ পরে একটা প্রেমাভিনয়ের নাঁচ দেখালে । এই নাচের সভায় দেখি, শূরকর্ত থেকে শ্রীধুক্ত মন্কনগরো আর 
তৎপত্বী “রাতু তিমোর' এসেছেন। সাতটা থেকে আট! এই এক ঘণ্টা বেশ কাট্ল। 

আজ রাত্রে পাকু-আলাম কবির সম্মাননার জন্য একট বড়ো ডিনার-পার্টি বা ভৌজ দিলেন। যোগ্যকত-র 

ডচ. আর যবহীগীয় তাবৎ গণ্য-মান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, অনেকগুলি লোক এসেছিলেন । খুব ঘটার 

ডিনার, রাঁত সাঁড়ে-নটা থেকে সাড়ে-বারোটা| পর্বস্ত তিন ঘণ্ট| ধরে খাওয়া, আর তার পরে বক্তৃতাদি চ'ল্ল। কৰি 

বাত পৌনে-একটায় ছাড়া পেলেন। অভ্যাগতদের মধো জনকতক আরও রাত পর্স্ত পানে আর গল্প-গুঙবে 

কাটালেন, গৃহস্থামী-ও অবশ্ঠ বরাবর উপস্থিত ছিলেন। আমাদের বাকে-কে গান গাইতে অস্থরোধ,কর| হ'ল”, 

গান, তাঁর পরে বাঙলা গান; বাঁকে শান্তিনিকেতনে থাকবার সময়ে বাঙলা গান শিখেছিলেন, আর ইউরোপীয় 

সঙ্গীতের তিনি তো একজন ওন্তাদ। আমি সেখানে ছিলুম ক'লে বাঁকের লজ্জা হচ্ছিল, আমি উত্সাহ দিতে তিনি 

গোটা ছুই তিন বাঙল| গান শুনিয়ে দিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মুন্স্, কালেন্ফেল্স প্রমুখ সকলের সঙ্গে খুব খানিকটা 

হাসি-মস্তরা গল্প-গুজবে কাটানে। গেল-_রাতি পৌনে-ছুটোয় নিমন্ত্রিতদের এই আড্ডা ভাঙল । 

২৪শে সেপ্টেম্বর) শনিবার ।-_- 

যবদ্বীপীয়দের মধ্যে মুসলমান ধর্মকে স্থদূঢ় করবার জন্যে “আর মঙ্গে-দঙ্গে জাতীয়তাকেও অটুট রাখবার জন্বে 

একটা চেষ্টা চ'ল্ছে, যোগ্যকর্ত-য় আজ তার সঙ্গে একটু পরিচয় হ'ল। এই চেষ্টার সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে আগত 

আহযুদীয় 0৮ 986. ছুই-একজন জড়িত আছেন। মীর্জা আলী বেগ বলে বোম্বাই-প্রদেশের মারহাট্র'- 
ভাষী একটা ভদ্র এন নীছেন, তিনি ভারতের মুসলমান আর যবদ্ীপের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা- আর ধর্ম- 
গত ব্যাপারে যোর্গ*হত্রের ( ক'রছেন। ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে পাকু-আলাম-এর বাড়ীতে 

এসেছিলেন, কবির সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়, আমার সঙ্গেও হয়। এঁকে বেশ উদার-হৃদয় ক'লে মনে হ'ল। নিজে 
-৬একটু সংগত পড়েছেন বন্লেন। যবহীগীয় জীবনে যা কিছু হুন্দর আর শোভন আছে তার সংরক্ষণের অহ্থমোদন 

করেন ই? আহমদীঘ্া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত উদার হন, এটা আমার অভিজ্ঞতা । এঁর অন্থরোধে 
“মোহাম্মদীয়া' নামে গ্রতিষ্ঠানটা আজ সকালে দেখতে যাই। এদের কাজ বেশ চা'ল্ছে। সমগ্র 

দের ৩২টী ভচ.ঘবহ্ীপীয় ইস্কুল আর ৬টী প্রাথমিক পাঠশাল! আছে। ীগাকতগ এঁদের একটা বড়ে। 



হর স্তপ ৩৬৩ 
সত পা লাখ তি পা 

ইল আমার নিয়ে গেলেন" তাতে প্রায় ছু' শ ছেলে পড়ে। এই ইন্ুলের পুস্তকাগারে এই প্রতিষ্ঠানের কতাদের 
সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারতবর্মে গিষে আরবী ফারসী পড়েছে, এই বকম ছুটী যবদীগীয় যুবকেব সঙ্গে দেখ| হ'ল, তবে 
তার! ভালো উ্্ণ বল্তে পাবলে না। খুব হগ্যতার সঙ্গে এর! আমায় স্বাগত ক'রলেন। ববীন্দ্রনাথেব কবিতা ড্চ, 
ভাষায় প্রায় সকলেই পড়েছেন । এই ইস্কুল দেখার পরে, শ্রীমতী 1)80)17)) দাখ লান নামে জনৈক যবদ্ধীপীয মহিপার 
প্রতিষ্ঠিত একটী মেযেদেব ইক্ষুল দেখতে এঁরা! আমায় নিয়ে গেলেন । এদেশে পদ। নেই, নেষে ইঞ্কলে একজন 
বিদেশীকে নিষে গিযে সব তন্ন-তন্ন কা'বে দেখাতে এদের আ [টকাল? না। কতকগ্তপি ক্লাসে গেলুন | এখানে কিছু- 
কিছু শিক্প-কাঘও শেখানো হয়। একটা ক্লাসে মুসলমানের! নমাজে যে আববী মন্ত্র পন্ডে সেই আলি শেখানে। 
হচ্ছে; জিজ্ঞাস। ক'রে জান্লুম, মন্ত্রের অর্থ শেখানে। হয় না। মেয়ের মাথাগ ঘোম্টাব মতন কবে গাখেব চাদবগ্ূুলি 
জড়িয়ে” এই ক্লাসে বসেছে । কিছু-কিছু কোরান মুখস্থ করানে। হয ।__“মোহম্মদীথ প্রতিঠানটাকে যবদীপে মুসলমান 
সংস্কৃতির কেন্দ আর মুসলমান মনোভাবেব একটা প্রধান উম বল। যায। কিন্তু এখানে মবদ্ধীপীঘ জাতীমত। বেশ 
জোরের সঙ্গে বিদ্যমান । লাঁপ তুকী। টুপীর চলন এদেশে একেবাবে-ই নেই__এখানেও মা, হনে পমাহচ্মদীঘ' মভব 
ঈনকতক কত ব্যক্তি, আর মোল্ল! হবে ব'লে আববী পণড়ছে এমন জন্কতক ঘুলক, আববদেন ধবণে মাথা ক্মাল 
জড়িয়ে থাকে । সকাল সাতিট| থেকে সাড়ে-আটট। পথস্ত দেড ঘণ্ট। এদের এই ছুইটী ইন্ষুণ পৰিদর্শন কাবে 

আসা গেল। 

শহরে ছুই-চারিটী জিনিস কিনে, বাসায় নণ্টার সময ফিরে এসে প্রাতবাশ সার। গেল । আমাদের বাকে- 
গৃহিণী সঙ্গে সাড়ী নিষে গিযেছিলেন, সেই সাড়ী শ্রীঘুক্ত পাকু-আল।মের পরীকে পবিধেছেন__সাদ| বেশমেব সাউীতে 
এই যবন্ধীগীয় মৃহিলাঁকে খুব যে মানাচ্ছিল তা বলতে পারি না; ওঁদের মুখস্রী আর গাথের রঙের সঙ্গে বটীন সারও 
যেন বেশী মানায়। তার পরে পাকু-আলাম-এর সঙ্গে কবিব আব আমাদের ছবি তোলা হ'ল। 

আজ আমর| যোগ্যক্ত ছেড়ে যাবো । জিনিস-পত্র সব গোছানো হযে আছে। সাড়ে এগাবোটায় ট্রেন। 
আমর! শ্রীযুক্ত মুন্স্এর সঙ্গে কাছেই এক সরকারী [১7717010115 ব| 1৮1)-11004, অর্থাৎ দ্দিণিস বাধা বেখে টাক| 

ধার দেওয়ার আপিসে নিপাম হ'চ্ছিল তাই দেখতে গেলুম। দুটা চমৎকার গুজব|টী পাঁটোল। কাপড ছিণ। 

মঞ্কুনগরোর এই রকম কাপড় কেনার দিকে কৌক আছে, নুন্স্ কাপড় ঢখান। তার জন্যে শিলেন। 

আমরা যাত্রা ক'রে ১১টায় স্টেশনে-পৌঁছুলুম | ট্রেনে কা'বে পৃব-দিকে বাতাবিয।ব পথে ])010942 বানুছ 
শহরে যাবে। | স্টেশনে কবিকে তুলে দিতে বিস্তর লোক এসেছিলেন । নন্কুনগরে! সন্্ীক এসে বিদাঘ নিলেন । 
পাকু-আলামঃ পতিঃ বা যোগ্যকর্ত-র স্থুলতানের মন্ত্রী, ডচ. বন্ধুরা, ধর্ম-স্বজাতি' পরিষদের পরিচালকের! আর গ্থা নীয় 
সিষ্ধী বণিকেরা উপস্থিত ছিলেন । 

এগারোটা-পয়ত্রিশে গাড়ী ছাড়ল। সারাদিন ধ'রে আমাদের রেল-গাড়ী করেই নেতে ভাল । আমাদের 
সঙ্গে ১৮০১৫ পিঝেণ আর “তামচুড়' ছিলেন। রাত আটটার আমরা বান্দু$-এ পৌছুলুম | ন্টেখনে দেখি, 

খুব ভীড়--ডচ, লোক ছাড়া, স্থানীয় ন্দা জাতীয় ভদ্রব্যক্তি কিছু এসেছেন, আবষ্বাঞ্জাবী ব ট্ু-ও অনেকে এসেছেন 
ধার বাড়ীতে আমরা থাক্বো স্থির হয়েছিল, শ্রীযুক্ত 1)17০।% দেমন্ট, তিনি . জপ র নিতে /সছিলেন। 
এরা এদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন__শহরের বাইরে নির্জন স্থানে পাহ।ড়ের উপরে অতি স্বন্দর 
এদের বাড়ীটী ॥ 



২৭। বান্দুঙ, 

২৫শে সেপ্টেম্বর) রবিবার |-- 

বান্দুঙ, শহরটা পাহাড়ে অঞ্চলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় । বান্দুঙ-এর কাছেই 08:0০ "গারুৎ, নামে 
একটী পাহাড়ে জায়গা । আশে-পাঁশে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। এই অঞ্চলটীতে অনেক ডচ. লোক 

পরিবার নিয়ে বাস করে। বান্দুঙ প্রাচীন স্থান নয়। এখানকার লোকের স্ন্দা-জাতীয় ; মধ্য আর পূর্ব যবদ্বীপীয় 
থেকে এরা ভাষায় পৃথক্, তবে এদের প্রাচীন সংস্কৃতি মূলে এক-ই | এই সুন্দা-জাতি দেখতে অত্যন্ত সন্দর-_-এদের 
মেয়েদের তো বিশেষ সুন্দরী বলা যায়। পোঁষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনে এদের মধ্যে এমন একটী মনোহর সৌকুমাধ 
আছে যে তার দ্বার! দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট না হয়ে যায় না। স্থন্দা-জাতীয় মেয়েদের দেখে কোনও ইউবোগীয় 

ভ্রমণকারী এদের আখ্যা! দিয়েছেন, [১0916016301 0০ 1251 

বান্দুঙে আমর! ছু" দিন মাত্র থাকবে ঠিক হ'য়েছিল। শ্রীমতী [0০70৮ দেমণ্ট-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ 

হ'য়ে ছিল বলিদ্বীপে | ইনি নিজে অস্ট্রিয়ান, এ'র স্বামী ড5চ। ইনি কবিকে বান্দু$-এ তার বাড়ীতে এসে থাকতে 
নিমন্ত্রণ করেন। স্থামী স্ত্রী উভয়েই বৃদ্ধ, দুজনে সৌজন্যের অবতার । শ্রীযুক্ত দেমণ্ট খুব জমী নিয়ে অনেকগুলি 
বাড়ীঘর তৈরী ক'রে ০07: 001/061021-এর মতন বাস ক'রছেন। একটা বড়ে। বাড়ী, চমৎকার ভাবে 

পাহাড়ের উপরে প্রতিষ্িত),_-এটাতে একটী হোটেল ক'রেছিলেন। নিজেরা বাশের দেয়ালে ঘেরা একটা ছোটে। 

সন্দর বাঙলায় থাকেন। আলাদা আলাদা কতকগুলি বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে কতকগুলি ইউরোপীয় লোক ভাড়। 
দিয়ে বাস করছেন; এদের মধ্যে চ/ ০1200 ভাইগ্হার্ট বলে একজন চিত্রকর আছেন, তিনি স্থন্দ! মেয়েদের 
চমৎকার কতকপ্তলি তৈলচিত্র একেছেন, আরও অন্য ছবি আঁকছেন; আর একটী মেয়ে ভাস্বর আছেন। শ্রীযুক্ত 

দেমপ্ট-এর জমীতে একটী ছোটে। রেস্তোর[-৪ আছে, বান্দুঙ থেকে ডচ. আর অন্য লৌকের| এই পাহাড়ে বেড়াতে 
এসে এর রেন্তোর য় খাওয়া-দাঁওয়। করে। এর অনেকগুলি গাই-গোরু আছে, শিকারী কুকুর আছে; সব নিয়ে 

বেশ জমিয়ে বসেছেন। 

আজ সারা দিনট। আমাদের প্রচুর বিশ্রাম। শ্রীযুক্ত দেমণ্টের বাড়ী-ঘর জমী-জেরাৎ সকালে দেখে এসে, 

বাতাবিয়ার জন্য আমার প্রবন্ধ লিখতে ব'সলুম ৷ সকালে আর দুপুরে স্থানীয় সিন্ধীদের আগমন-_সঙ্গে প্রচুর দেশী 

মিঠাই-_বালুশাহী গা, বেসনের বরফী। তেভুমল ব'লে একটা সিন্ধী যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি রাত্রে 

ধীরেন-বাঁু, স্থরেন-বাবু আর আমাকে তার ওখানে খেতে নিমন্ত্ ক'রলেন। 

রাত্রে কৰি স্থানীয় [919001)-এর আহ্বানে "বক্তৃতা দিলেন, 00709০01018 সভার সুন্দর হল-ঘরে । 

বিষয় ছিল, 1৪619 4800? রাত সওয়া-দশটায় বক্তৃতা চুক্ল। ভীড় হঃয়েছিল খুব। 

২ % | গস লনা 
বান্দুঙ থেকে প্রায় আধ-ঘণ্ট। মোটরের পথে [না “লেম্কা্ ব'লে একটা গ্রামে থিওসফিস্ট দের একটী 

তি বি্যালয় আছে, বিষ্ভালয়টার নাম 01087090% শিপু “গুমুঙ-সারি, অর্থাৎ 'তেজোগিরি' | 

উদার সব দেশে চাইতে হলাণডে টি গ্রভাব সব চেয়ে বেশী, আর কতকটা সেই জন্য হলাণডের 



বান্দুঙ, ৩৬৫ 

পড়াশুনো করে। কবিকে এরা আহ্বান ক'রে নিয়ে গেল আজকের সকালে__আমবা ৭ সঙ্গে গেলুম । চমত্কাঁব 
পাহাড়ে' রাস্তা দিয়ে পথ, পরে সুন্দর সমতল স্থানে অনেকটা জাঁবগা জুড়ে” বিষ্ভালঘটা। অধাক্ষ, -ধাপক আব 
ছাত্রের আমাদেব স্বাগত ক'রলেন। ছাত্রদের মধ্যে যবদ্ধীপীষ, হুন্দানী, মাদুরী, স্রারাব লোক, বোতিও 
সেলেবেস্ এরা লোক--সব জায়গার ছাত্রছাত্রী আছে। এর| মাপাই আর ডচু ভাষা বাবহাব ববে। আমরা 
পৌছতেই আমাদের নিয়ে গেল এক খোল। মাঠে__সেখানে সমবেত-ভ।বে ছাজেবা উপাসনা কবে, নিজের নিজের 
ধর্মের মন্ত্র প'ড়ে। মোহম্মদ-প্রোক্ত মুসলমান-ধর্স, প্রচলিত ধর্মগুলিব মাধো সব চেঘে নবীন বলে, আগে মুসলমান ধমের 
মন্ত্র কোরানের প্রথম অধ্যাষ স্থুরা ফাতেহাটী পড়া হয়, তারপর খ্রীষ্টান ধর্মের 'প্রসৃব গ্রাথন।', তাৰ পাবে বৌদ্ধ ধর্সের 
ত্রিশরণ নন্ব, যি্ুদী ধর্মের একটী উপাসনা, শেষে হিন্দু ধর্মেব-উপনিষদেব কতকগুলি মস্্ আব গায়ত্রী পড়া হয। 
এই উপাসনা-সভাষ কবিকে গিয়ে ব্তে হ'ল, আর হিন্দু আমর! উপস্থিত আছি ব'লে আমাকে অশ্বোধ কৰা হ'ল 
হিন্দ শাস্ত্রের কতকগুপি মহাঁবাকা সস্থতে আমি পডি। এই পে উপাসনান্ছে কবিকে কিছু উপদেশ দিতে হ'ল। 
তারপরে বিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে আমর] বিদায় নিলুম। কথা-প্রসঙ্গে স্থিব ভ'ল যে, আজ সন্ধোয় আমি এসে 
শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে লগনে ছবি দেখিযে? বক্তৃতা কা'র্বে।। ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ ইংবেছী জানে। বছর 
তিনেক পূর্বে যখন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এখানে আসেন, তখন এদের অনেকে তাকে দেখেছিল, তা বক্তা 
উুনেছিল; এরা আমা ঘিরে কথ| কইতে লাগ্ল, কালিদাস-বাবুর কথ! ছাত্র আব ছাত্রীরা আমায় ব'ল্লে। 
বিদ্যালয়টী দেখে আমর! খুব প্রীত হ'লুম। বাস্তবিক, থিএসফিস্টর৷ এদেশে বথার্থ শিক্ষ। বিস্তাবেব জনা খুব ক'রছ্েন। 
রাত্রে আমায় এর! নিয়ে আসেন, সাতটা থেকে পৌনে-নট। পর্যন্ত আমি এদের মো বক্তুত। দিই 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডচে অন্বাঁদ ক'রে দেন, বক্তৃতা জ'মেছিল বেশ। (পরে এই বিদালয় থেকে দুশ্টী স্মাত্র।- 
দ্বীপের ছেলে শান্থিনিকেতনে আসে, এসে এরা অনেক দিন ধ'রে সেখানে থাকে |) এই বকম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
আমাদের দেশের পূণ যোগ থাক। উচিত । 

দুপুরে তেজবমল 'আমাদের নিয়ে শহর দেখালে, আর তার ওখানেই মধ্যাহ-ভে।জন হ'ল। কবি আমাদের 

বাঁপাতেই রইলেন, তিনি দুপুরে আর বেরুলেন ন| | 
বিকালে সাড়ে-পাঁচটায় স্থানীয় ভারতীয়দের এক সভ।| হ'ল আমাদের বাসাঘ, চ।-পান হ'ল, ছবি ভোল। হ'ল 

কবির সঙ্গে। কবিকে মান-পত্র দেওয়া হ'ল। ভারতীয় ব'ল্তে, সিদ্ধী আর পাঞ্জাবী মুসলমান বণিক জনক্তক 
মাত্র; তবে এদের সকলের অবস্থা ভালো । ডচ. ভদ্রলোক কতকগুলি নিমস্্িত হানে এসেছিলেন । একজন কবিকে 
[১৫750191165 অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সকলের হ্বগ্ভতায় এই সাদ্ধ্য-সন্মেলনটী 

জ'মেছিল বেশ। 

€গ্রহুঙ-সারি' বিষ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বাসায় ফিরে, আহারাদির পরে, শ্রীধুক্ত দেমপ্ট-এর বাড়ীতে ল্নের 
ল্লাইডগুলি হাতে-হাতে দেখিয়ে, দেমন্ট-এর বাড়ীতে থাকেন যে চিত্রকর আক্ভাস্বর, আর অন্য জনকতক বাক্তি, 
তাদের কাছে ভারতীয় ভাক্কর্ষ আর চিত্রবিষ্যা সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টা দু রব উ দিয়ে বা ট সীল রাত 

২৭শ্লসেপের, মঙ্গলবার ।-- 

বারোটায় ছুটী পাওয়া গেল। 

কাল আর আজ দুদিন ধ'রে খুব লিখে বাতাবিয়ার জন প্রবনধটা /ি] ক'রে ফে' সকালে 
70879: ভাইগৃহার্ট আর মেয়ে ভাঙ্করটী কবির ছবি আর-প্রতিমৃতি 1 করবার জক্্য তাঁকে বসি" 
কঃরলেন। দেমশ্রগৃহিণী আমাদের প্রত্যেককে উপহার দ্রিলেন-_-যবন্ধীপব পিতার সং নেইী-. 7১৯. 



৩৬৬ দ্বীপময় ভারত 

দেমণ্ট-দম্পতী এই দুই দিন আমাদের অতি যত্বে রেখেছিলেন; দেমন্ট-পত্বী তো যেন মায়ের মতন আমাদের 

প্রত্যেকের স্থথ-্বচ্ছন্দতার দিকে দেখতেন । এঁদের সৌজন্য ভুল্বে! না। 

বেল। সাঁড়ে-দ্রশটায় তিনটা স্ুন্দানী যুবক কবির সঙ্গে দেখ। ক'রতে এলেন। একজনের নাম ১১০0০152170 

কর্ণ । ইনি ইংরেজী বেশ জানেন, হলাগু-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। এরা যবছীগের স্বরাজ-কামী দলের নেতা । 

কথাবাতাঁয় বোঝা গেল, এর! আমাদের দ্রেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তার খুব খবর রাখেন-_গান্ধীজী, 

চিত্তরঞ্জন, মোতীলাল নেহরূ, এঁদের লেখা আর কারধ-কলাপের সঙ্গে বেশ পরিচিত, আর সরোজিনী নাযুডুর-ও নাম 

ক'রলেন। এরা শুধু কবিকে দেখতে এসেছিলেন । যবদ্বীপে আমর! বিশেষ ক'রে প্রচীন কীত্তিই দেখতে যাই, 

এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অ।র স্বাধীনতার জন্য যাবা সংগ্রাম ক'রছেন তাদের সঙ্গে বেশী মেশবার স্থযোগ 

আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। ডচ. সবকারী লোক বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকাটা এর একটা কারণ হবে। তাই 

এদ্দিক্টায় আমাদের ভ্রমণ অপূর্ণ রায়ে গিয়েছে । শ্রীযুক্ত স্থকর্ণ বেশ বুদ্ধিমান, প্রিয়দশশন যুবক; কবির আর 

আমাদের সকলেরই 'এদেব বেশ লাগ্ল। : 

দুপুরে শহরে এসে, স্টেশনে টিকিট কিনে মাল-টাল পৌছে দিয়ে, কবির সঙ্গে আমর! তেজ্মলের বাড়ীতে এসে 

মধ্যাহ-ভৌজন সমাধ। ক'রলুম । আরও কতকণুলি সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। পার্ধাবী ব্রাঙ্গণের রান্ন। আমিষ 

আর নিরামিষ ভোজ্যগুলি অতি উপাঁদেয়ই লেগেছিল । 

বেলা দেড়টার ট্রেনে আমর! বাঁতাবিয়া যাত্রা করলুম, বিকাল সাঁড়ে-পাচটায় আমর! বাঁতাবিয়।র পৌছুলুম ॥ 

২৮। বাতাঁবিয়া__যবদ্ধীপ হইতে বিদায় 

বাতাবিয়ার কবি, স্থরেন-বাবু আর বাকে, এর। [7066] ৫3 10005, যেখানে আমরা প্রথমবার উঠেছিলুম, 

সেখানে গিয়ে উঠলেন । বাঁকের এক ভাই বান্দুউ-এ সপরিবারে বাস করেন, বাকে-পত্ধী তাঁদের কাছেই রয়ে 

গেলেন। ধারেন-বাঁবু আর আমি আগেকার বন্দোবস্ত মতন সিঙ্ধী বণিক 19515. ড/23911002]] 45500101211 

বাসিয়ামল্প, আসোমঞ্ল-এর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রূপচন্দ, নবলরায় মহাশয়ের অতিথি হয়ে, তাদের দোকানে গিয়ে 

উঠলুম। প্রীযুক্ত রূপচন্দ পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় অনেক দিন ছিলেন, মেলবর্নে এদের 

দোকান ছিল-_এখন ভারতীয়-বিছ্বেষের ফলে সেখানকার দোঁকান-পাট উঠিয়ে" দিয়ে চলে আসতে হ'য়েছে। ইনি 

বেশ ভন্র, প্রিয়ভাষী ব্যক্তি, বছর চপ্লিশ-বিয়াল্িশ বয়স হবে। এদের মধ্যে থেকে এদের বিধিব্যবস্থা অনেক 

'জান্তে পারি। ( 
/ র্ 

. / ২৮শে সেপ্টেম্বর, বুধবার | 

সকালে গিয়ে কবির সঙ্গ দেখা ক'রে, আমরা ব্যাঙ্কে টাক! ভাঙানো, জাহাজের টিকিট প্রতৃতির 

সগবারপ্অণৃঢরার সন-বাতুবিমনংগেপুম। পুরাতন-বাতাবিয়ায় থানিক ঘুরে বেড়ানো গেল। বাতাবিয়ার 

ণ রী ধারে মেয়েদের কাপড়-কাচার ধূম। দুপুরে প্রত্ব-বিভাগের আপিসে আর মিউজিয়মে 

সঙ্গে আনবঙ্গণ কাটানো গেল । মিউজিয়ম্র সংকট রাজকীয় কলা-বিজ্ঞান-পরিষিৎ__এখানে পরপু 
* / রড 



বাতাবিয়া-_যবদ্বীপ হইতে বিদায় ৩৬৭ 

রাত্রে আমায় বক্তৃতা করতে হবে। এই পরিষদের পক্ষ থেকে এদের প্রকাশিত কতকগুলি বই এব। আমাকে 
উপহার দিলেন, তার মধ্যে 1)710))0 1501010) নামে তালপাতাধ লোহার লেখনব আচড কেটে জাকা প্রাচীন 
বলিছবীপীয চিত্র-পুস্তকের প্রতিলিপিময় বই একখানি বিশেষ যূলাবান্। মিউজিম ব। পবিষদের পুশ্তকালয়ে একজন 
বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল-এর নাম হচ্ছে 1১০০1)76151]0 পর্বচরকইনি সম্প্রতি হলাও 

থেকে ফিরেছেন, লাইভেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি নিয়ে। সেখানে সংস্কত প'ডেছেন , প্রাচীন মবদ্ধীপীয ধর্ম 
আর সাহিত্য নিয়ে এখন বাতাবিয়ার পরিষদেই কাঙ্গ ক'রছেন। দ্বীপময় ভারতে শিব-গ্ুরুর অবতার অগশ্থা-মুনির 
্রতিষ্ঠ। ও পূজা__এই বিষযে গবেষণাত্মক একখানি বই লিখেছেন; এই বই একখানি আগায় উপশার দিলেন। 
বইখানি ডচ, ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে গোড়ায় উংসর্গ-প্রে মঙ্গলাচরণ-ন্বরূপ সংস্কৃত ভাষা এব স্বরচিত কতকপ্ুলি 
শ্লোক রোমান অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়েছেন শ্লোকগুলি শিবের স্তোত্রমর সেগুলি হঃচ্ছে এই__ 

মঙ্গলন্। 

ওম্ অবিদ্বম্ অশ্, নমঃ শিবা । 

যঃ সবং সজতি প্রপলয়তি চ|শেষং হরিম্যত্যপি, 

দেবানাং জগতো|হপি যঃ হ্ৃশবণো] গৌরীপতি্ষে! হরঃ। 
তং দেবম্ প্রণমামি শূলিনম্ অচিন্তাং নীলকণ্ঠং শিবম্ 

ভে! দেবেশ মম প্রশামাতু মলং পাপঞ্চ সর্ঘং সদ] ॥ 

এবং নমামি ভগবস্তম্ অগন্তাধেয়ং 

দ্বীপান্তরে নিবনতাং হুমুনিম হান্ যঃ। 

তেষাম্ মহাগুরুরপি প্রবরোহধিনেতা 

কাঁলে পুরা ন পবিপুজিত একবিপরঃ ॥ 

দুপুরটা আমার সঙ্গে যে-সব বই আর জিনিস-পত্র জামে গিয়েছে সেগুলিকে বান্পে পাক কাবে বাডীতে 

পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রলুম-_্রীধুক্ত বূপচন্দ অস্তুগ্রহ কারে এ বিময়েব ভাব নিলেন। বিকালে সিঙ্গী বন্ধুদের সঙ্গে 
মোটরে করে শহরে আর শহরতলীতে খুব খানিকটা ঘুরে আসা গেল। 

রাত্রে 12007800177 আর /৮৮% [1)506009 উভয়ের মিলিত ব্যবস্থায় আমাব বক্তৃত| হ'ল লগন-চিন্ত্র যোগে, 

ভারতীয় চিত্র-কল| সন্ধন্ধে। জন কুড়ি-পচিশ মার আ্োতি। ছিলেন। বক্তৃতার পরে এব। আমাকে ডচ্ শিল্পীব 

তিনখানি ০/০717-চিত্র উপহার দিলেন । 

প্রো 

২৯শে সেপ্টেম্বর, বহল্পতিবার |_. 

কবি সকালে মিউজিয়ম দেখে এলেন। শ্রীযুক্ত বস্ সঙ্গে ছিলেন । 

দশটায় আমি “বালাই-পুস্তাকা'র আপিসে গিষে, বলিদ্বীপীয়, মাত, ন্দ। দলাই”_এই :)য় ভাষার উচ্চারণ- 
তত্ব আলোচনার জনা এই-সব ভা! ধারা মাতৃভাষা-রূপে ব্যবহার কছ্চে । ঘাদের বধু শনেচ এন: উচ্চারণ লিখে 

নিলুম। শ্রীযুক্ত 7)7"9৪ দ্রেউ এস্ এই কাজে আমার বিশেষ সহাত| ব্যরন। 'বালাই,পুস্তাক1-তে কিছ়ু বঈ 
কিনলুষ, কিছু উপহার-স্বরূপ-ও পাওয়া! গেল। রে | 

দুপুরে কবি আমাদের পাঁড়ায় এজেন, সিদ্ধী বণিক্ শ্রীঘুক্ত মেথারাঁ রর 
রাতে 1008000৫-এ কবির ইংরেজী আর বাঙলা কবিত! পাঁঠ 47 [বিশেষ 

কবির মূখে শুনে, রা ভারী আনন্দিত । একটি ডচ১ মহিলা গামেলান বা্গনাব বড়ে। ভক, 



রা ্বীপময় ভারত 
পে পি পাশ শী পাট তা ৮৮টি পা পি পিলার পি পাছি পলা শিপ ৯ ৮ পট পাত্পাস্িস্সিপিরাছি পা পাটি বাছি পাখি পাতি লাখ িলাস্টতিসিলাটি পিপি এ 

ক'রে ব'লে রে উঠলেন-_: এভাধায় | পাঠ__টিক গামেলানের মতন শ্রুতি- অধুর। | পূর্ব-যবন্ীপের মজ-পহিতের « খনন- 
কাধে নিযুক্ত প্রত্তব্ববিৎ শ্রীযুক্ত 8[01517--1১006 মাকলেন-পন্ট-এর সঙ্গে এই কবিতাপাঠ-দভায় আলাপ হ'ল-- 

ইনি বেশ দিল-খোলা পণ্ডিত লোক, _অল্প পরিচয়েই স্বদ্ত। জমে উঠল সভ! শেষের পরে এর সঙ্গে একটী হোটেলে 

গিয়ে লেমনেড খেতে-থেতে গল্প কর| গেল, তার পরে ইনি আমায় বাসায় পৌছে দিয়ে গেলেন। 

বান্দুও এর সিম্ধী তেজুমল এখানে এসে উপস্থিত, আমাদের বাসায় রূপচন্দের অতিথি হ'য়ে রইলেন। 
রাতে পিদ্ধীদের এই দোকানে গান-বাজনার মঙ্গপিম হ'ল। ধীরেন-বাবু তার সেতার বাজিয়ে আর বাঙলা গান 

গেয়ে এদের খুশী ক'রে দিলেন। অনেক রাত্রে আহার ক'রে শুতে যাওয়৷ গেল। 

এই সিশ্ধীদের সঙ্গে একত্র থেকে আর একটু ঘনিষ্ট ভাবে মেল-মেশ। ক'রতে পেয়ে, এদের আমার বেশ 
লেগেছে । রেশমের আর ০৪1০-র ব। মণিহারী আর কৌতুককর শিল্প দ্রব্যের একচেটে" ব্যবসা এদের হাতে । 

বোঁধ হয় পৃথিবীর সব দেশেরই বড়ে। শহরে এদের গ্রতি্টাপন্ন ব্যবমা । এর! জাতে বেনে, সাধারণতঃ এদের “সিন্ধ- 

ওঅকী' ব'লে থাকে-_'সিন্ধ-ওঅবকী” অর্থে যার! সিন্ধের সব চেয়ে বড়ে। কাজের-__০]-এর “০70.০০৮ অর্থাৎ 

কাজী। এরা মাংস খায়, মুঘলমানের ছোয়। বা রান্ন। খাগ়, কিন্তু ধর্মানুষ্ঠান-পাঁলনে আর মনৌভাবে আস্থাশীল হিন্দু। 

এদের দোকানের নিয়ম বেশ। একটু বড়ে। দৌকান হলেই তার নিজের বাঁড়ী থাকে। বাড়ীর নীচের তালায় 

দোকান, ভিতরে গুদাম, উপরে দেতালায় বা তেতালায় দামী জিনিস কিছু থাকে, আর দৌকানের কমচারীর! থাকে । 

ম্যানেজার কিংবা! মালিক, আর চাঁর-পাচ জন থেকে দশ-পনেরো জন পর্যন্ত কর্মচারী । প্রতি দোকানের উপরে 

একটী ক'রে কুঠরী থাকে, সেটা ঠাকুর-ঘর। ঠাকুর-ঘরে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি থাকে, আর সিদ্ধী ছাড়া দেবনাগরী 

আর গুরুমুখীতে ছাপা! ধর্মগ্রন্থ থাকে ; আর থাকে একখানা ক'রে বড়ো গ্রন্থ-সাহেব। এরা শিখ না »'লেও, সনাতনী 

হিন্দু হ'লেও, নবীন যুগের এই বেগ্রন্থকে খুব সমাদর করে। প্রত্যেক দিন দোকানের একজন কেউ ভোরে স্নান 
সেরে এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ ক'রে, প্রদীপ জেলে ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরদের ছবির আরতি ক'রে। ঠাকুরের সাখনে 

এক কড়া মোহনভোগ বা! অন্য খাছ নিবেদন ক'রে দেওয়া! হয়, ঠাকুরের এই গ্রসাদেই সকলের জল খাওয়া হয়। 

তার পরে দোকান খোলে, ঝাঁট দেয়, খ'দেরের জন্য তৈরী হ'য়ে থাকে । দশটা থেকে নট! রাত্রি পর্যন্ত দৌকানে 

বিকিকিনি হয়। এর-ই মীঝে একে একে এসে ম্লান সেরে খেয়ে যাঁয়। একজন ক'রে রাধুনি সিন্ধ-দেশ থেকে 

এরা আনে। 

এদের জীবন বড়ো একঘেয়ে" আর কর্মচারীর! দেড় বছর দু'বছর, কখনও কখনও-তিন বছর পর্যস্ত এই সব 

দুর দেশে একা স্্ীপুত্রাদি আত্মীয় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে কাটায়। দেশে ছু-পাচ মাসের জন্য আসে, তার পরে আবার 

প্রবাসে চ'লে যায়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ব্যয়-সাপেক্ষ ব'লে, কর্মস্থান্চস্্ীপুত্রদের নিয়ে আসতে পারে না। কিন্ত 

এরূপ জীবন এদের পক্ষে আর এদের মেয়েদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্াকর নয়। এর উপায় কিন্তু এরা 

কিছু ক'রতে পারছে না। ভারতের বহু মুসলমান প্রবাসী ও-দব দেশে গিয়ে আর একটা! বা একাধিক চিরস্থায়ী বা 

ণস্থা়ী বিয়ে বরে বসে _-বহুষ্িবাহ মুসলমান ধর্মের আর সমাজের অনুমোদিত ব্যাপার ব'লে, এই-ঘব মুসলমান- 

দের বিবেক ১ তে 3 খটকা লাগে না; কিন্তু সি্বী বন্ধুরা এ-সব কথায় জিভ কেটে ঝ'ললেন__ 

কর-সাব, হম এ চাঁন হম হিন্দু হৈ, হম ঘর-এালী স্ত্রীকো তুল নহী' সক্তে। হিন্দু ব'লে, 

র ব্রন্ষচ্ষের মা এরা এমনি স্বাভাবিক জিনিস ব'লে মনে করে-_তাই দীর্ঘ প্রবাসেও এইভাবে কর্তব্য 
নিয়ম-কাহুন-ও অনেকর্ট। এইদিকে দৃষ্টি রেখে। যখন এর! বেড়াতে বেরোয়, 

টং পু যে এ দেখু বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছেলে-ছকরাদের সঙ্গে থাকবে। সকলেই এক “বিরাদরী' 

পাই দশ বিজ সমাব, বা আস্বীয়-গোষ্ীর লোক, সুতরাং অনেকটা আত্মরক্ষা ক'রে চলাটা- এদের 

রি পব্তিজ ণ্যােক 



বাতাবিয়া_-যবদ্ধীপ হইতে বিদায় ৩৬৯ 

ক্ষে স্বভাব-সিদ্ধ হ'যে পডে। তবুও লন যে না হয় তা নয়। স্ত্রীলোকের মোছে পাড়ে এই প্রবাসী সিক্দীদের ছুই- 

ঢকজন দেশের স্ত্রী-পুত্রকে তুলে গিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, এ কথাও শুন্লুম। মোট কথ, স্ত্রীপুরাদির সঙ্গে 

[ীস ক'রতে ন| পারাটা এদের জীবনে পক্ষে সব চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। তবে এবা ঘে রকম ভাবে জীবনে 
ইন্দু আদর্শগুলি বাচিয়ে রাখবার চেষ্ট। করে, ত। দেখে এদের প্রতি বিশেষ অন্ধ! হয় । 

ৃ্ 
৩১শে নেপেম্বর। শুক্রবার 

আজ কবি সকাল বেলায় বিপুল জনসমগমের মধো যবদ্ধীপ থেকে বিদায় নিয়ে ১110" 'মাইযব' জাহাজে কাবে 

ধাত্রা ক'রলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ডচ. আর ভারতীয় বু ব্যক্তি ছিলেন, যবদ্বীগী-ও ছিলেন। আজ রানে বাতাবিয়ার 

কলা-বিজ্ঞান-পরিষদে আমার বক্তৃতা ব'লে আমি র'যে গেলুম, কাল অন্য জাহাঙ্জে যা্র। ক'রে ধীরেন-বাপু আর আমি, 

কবি আর স্থরেন-বাবুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে মিলিত হবো, তার পরে সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের শ্যামদেশে গমন হবে 

শ্টাম থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে । 

দ্রেউএস্-ও কবিকে তুলে দিতে এসেছিলেন; কবির জাহাজ ছেড়ে গেলে, দ্রেউএস্-এর সঙ্গে 'বালাই-পুস্তাক। 

'মাপিসে এসে স্থানীয় ভাষ| নিযে কাজ কর! গেল, “বালাই-পুস্তাকা'-র লেখকদের সঙ্গে । 

রাত্রে মিউজিয়মে বাতাবিয়ার কলাবিজ্ঞান পরিষদের সমক্ষে আমার বন্তৃত। পাঠ ক'বলুম। জন পর্চাশেক 

শ্রোতা ছিলেন। বক্তৃতার বিষষটী ছিল 00 170181)050107)8 01 €1৮11150101) 11) [11011- ভারতের সভাতার 

গঠনে আধ আর অনু উপাদান। বক্তৃতান্তে এক-শ' গিলডার দক্ষিণ পাওয়া গেল। এই পরিষদের ডচভামায় 

প্রকাশিত পত্রিকায় আম।র এই ইংরেজী বন্তৃতাটী পরে প্রকাশিত হ'য়েছে। 

তাশ্রচুড তার এক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন 11060] 1001010091)10।-এ- সেখানে নান। বিষয়ে বেশ খানিক 

গল্প করা গেল। 

১লা অক্টোবর, শনিষার ।-- 

সকালটা মিউজিয়মে আর ডাক্তার বসের আপিসে কাটিয়ে, দুপুরে বিশ্বভারতীর জন্য প্রা জিনিসগুলির 

প্যাকিংকেস দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, আমরা তৈরী হ'লুম যাত্রার জন্য | সিদ্ধী বন্ধুরা জাহাঙ্গে তুলে? দেবার 

জন্য সঙ্গে গেলেন, আর জাহীজ-ঘাটে ভারতীয় বন্ধু অন্ত জনকততক এলেন, বন্ধ তাম্র্চড়' এলেন, ডাক্তার হুসেন 

জয়দিনিংরাঁট সৌজন্য কৃঠুর যাত্রাকালে বিদায় দিতে এলেন। বিকালে চারটার সময়ে সিঙ্গাপুর-যাত্রী একদল উৎরেক্জ 

যুবক, আপিসের চাকুরে' তাদের বন্ধুদের হল্লার গ্ধ্যে আমাদের সঙ্গে এই 10101101110) গমেল্খি গর-ভ্রয়ঘ, 

'জাহাজে রওনা হ'ল। 

1'70107% 7100. তান্জঙ-প্রি ওক-এর বন্দর ত্রমে অদৃশ্য হল। যবদ্বীপের পর্বত"চুড় দৃশ্য দুরে দেখা 

যেতে লাগ্ল, সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ক্রমে সব বিলীন হয়ে গেল । উইএকটা ব. দল হ্বপের মুটিন আমাদের 

স্বীপময়-ভারত দর্শন সমাপ্ত হল। কিন্তু এই স্বপ্নের প্রভাব আমার মানসিক ৮ ক জনে উঁচবকালের 

জন্য থাকবে, কারণ এই দ্বীপময়-ভারত দর্শনের ফলেশ্মদ্ক আমার ভারত জার € শে পরিমানে উপল 

করতে পেক্টেছি, প্রাচীন ভারতের স্বরূপের সম হি & পরিচিতশ্হশ্লীছ,__আর নৌ [ধের মধা দিযে 

াধ্যাতরভূতির যৎসামান্য স্তোতনা লাভ ক'ঠৈ কেও আগের চেয়ে ভু এ . 

॥1সমাপ্ত ॥ 














